
 1

  
  بسم اهللا الرمحن الرحيمبسم اهللا الرمحن الرحيم

مت بفضل اهللا التحميل من موقع مت بفضل اهللا التحميل من موقع 

ccoomm..kkoottoobb44..wwwwww    

نرجو منكم اخوايت األحباء املسامهة معنا يف نشر نرجو منكم اخوايت األحباء املسامهة معنا يف نشر 

  بني األصدقاء واألقارب ويف املنتدياتبني األصدقاء واألقارب ويف املنتديات  املوقعاملوقع

  يكن لنا مجيعا بإذن اهللا صدقة جارية

  واهللا املوفقواهللا املوفق



 2

  ريتفس

  معجزء 
  

  

  

  مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار. د 
  

  

  ملتقى أهل احلديث
www.ahlalhdeeth.com  

  

  

  

  

  

  

  

  



 3

  : املقدمة

 ، علم اإلنسان ما مل يعلم ، أنزل خري كتبه عربياً ، البيان هللا الرمحن ، علم بالقلم ، علم احلمد  

  .حبه إىل يوم الدين  أنبيائه ، صلى اهللا عليه وعلى آله وصخريعلى النيب األمي العريب 

 ؛ ألنه يتعلق ببيان كالم رب السموات واألرض ، العلوم بعد ، فإن علم التفسري من أشرف أما  

 ، وقد أردت أن أخنرط يف سلك من ألف يف هذا العلم ، وأحوز وأجلهالذي هو أشرف كالم ، وأعاله 

 لوجهه الكرمي ، وأن يكون من  وأسأل اهللا سبحانه أن يكون هذا العمل خالصاً،شرف بيان كالم الرب 

  . بني يدي يوم ألقاه ، وأن يكون شافعاً يل يوم العرض األكرب املقدماخلري 

 من أجزاء القرآن ؛ لكثرة تزداده بني املسلمني يف األخري جمال هذا التأليف يف اجلزء وسيكون  

  .الصلوات وغريها 

توسعون بذكرها ، كعلم النحو ، وعلم  ، وياملفسرون أدخل فيه العلوم اليت يتطرق إليها ومل  

 مل أدخل فيه الفوائد واالستنباطات اليت هي خارجة عن حد التفسري كما. البالغة ، وعلم الفقه ، وغريها 

  . التفسري يف املنهج ، وتطول أو تقصر بسببها كتب، وا تتمايز 

  واحلاشية املنت يف بيان هذا اجلزء وتفسريه طريق وسلكت .  

 واضح املعىن ، سهل العبارة ، – قدر املستطاع – وجعلتهنت ، فجعلته يف صلب التفسري ،  املأما  

  . اللغوية يف ثناياه القرآنمع احلرص على بيان مفردات 

 التفسري عن السلف ، ولتوجيه أقواهلم ، وبيان سبب يف احلاشية ، فجعلتها لالختالف الوارد وأما  

  . ، كل ذلك قدر اإلمكان ، واهللا املستعاناألقوالاالختالف ، وذكر الراجح من 

 لكنها ملا مل تكن هي املقصد يف هذا التأليف، فإا ، ختلو احلاشية من بعض الفوائد األخرى وال  

  . هي مما يطرأ خالل البحث ، أو جير إليه وإمناجاءت قليلة ، وليس هلا نظام ، 

: ت ( اإلمام ابن جرير الطربي  ، على تفسريالتفسري اعتمدت يف الوارد عن السلف يف وقد

 ذلك ، وإن كان موطن التفسري يف اآلية من السورة املفسرة ، عن، وإن نقلت عن غريه أفصحت ) 310

  . ؛ لسهولة الرجوع إليها ، وإن كان يف غري موطن اآلية ذكرما الصفحةمل أذكر اجلزء وال 

ين ، ملا فيها من الفوائد يف قواعد  أقوال املفسرعلى حرصت على نقل ترجيحاته وتعليقاته كما

 اللغوية وشواهدها ، وغري ذلك مما ال خيفى على من قرأ ترجيحاته املفرداتالترجيح وضوابطها ، وبيان 

   .التفسرييةوتعليقاته 
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 حاجة املنهج الذي سلكته يف هذا التفسري، فرجعت لعدم إىل بعض التفاسري ، ومل أكثر ، ورجعت

يف كتابه ) 751:ت(، وتفسري ابن القيم ) 728: ت ( اإلمام ابن تيمية لتفسريامع إىل دقائق التفسري اجل

 والتحرير، ) 774:ت( أقسام القرآن ، وغريها من كتبه ، وتفسري القرآن العظيم البن كثري يفالتباين 

  ) .1393:ت(والتنوير للطاهر بن عاشور 

لبحث من املسائل املتعلقة بالتفسري  يف هذا ايسمر أن أشرع يف التفسري ، سأذكر بعض ما وقبل

  .وأصوله ، واهللا املستعان 

  : مفهوم التفسري  : األوىل املسألة

  .إذا كشفها: فسر عن ذراعه :  ، ومنه والبياناإليضاح والكشف :  يف اللغة التفسري

ى  ، وكثري منها يدخل فيه بعض علوم القرآن علالعلماء يف االصطالح ، فله عدة تعاريف عند أما

 احلد املطابق الذي قد يتعذر يف تعريف بعض العلوم ، فيكون التعريف بيانسبيل الوصف هلذا العلم ، ال 

   .هلابالوصف أوضح 

 ، أذهب بك إىل حماولة لوضع ضابط ملا خيص هذا اختالفها عن هذه التعاريف والنظر يف وبعيداً

 وراء هذا الضابط من متممات التفسري  يف كتب التفسري ، ويكون ماجتدهاالعلم من املعلومات اليت 

  . صلبه وأصله منوعلومه ، ال 

بيان القرآن الكرمي :  ، وعرف التفسري بأنه البيان انطلقت من التعريف اللغوي الذي هو إذا

ما كان فيه بيان عن املعىن :  يف صلب التفسري هو البيان ؛ أي يدخلوإيضاح معانيه ، فإن الضابط فيما 

 فهو من صلب التفسري ، وما كان خارجاً عن حد البيان ، حبيث يفهم املعىن من دونه ، فهو ، املراد باآلية

 القرآن ، فإذا معاينمن متممات التفسري وعلومه ، ال من صلبه واصله ، إذ املقصود من التفسري فهم 

 ، كانت  كان الفهم غري صحيحوإذاحصل هذا الفهم وصح ، صحت الفوائد املستنبطة عليه غالباً ، 

  .الفوائد املستنبطة واملترتبة عليه غري صحيحة 

 خارجه عن حد البيان ، ال يعين أا غري مفيدة ، بل وهي العلوم اليت ترد يف كتب التفسري ، وهذه

  . وإمنا النظر هنا إىل كوا ينطبق عليها مصطلح البيان، أو ال ينطبق ،الفائدة موجودة فيها قطعاً 

وأنزلنا من املعصرات ماء {:  ، تفسري قوله تعاىل البياننطبق عليها ضابط  األمثلة اليت يفمن

ومعىن } املعصرات{ ميكن أن تفهم املعىن على متامه إذا مل تعلم معىن ال، فإن ] 14: النبأ [} ثجاجا

هو املاء املنصب بكثرة وغزارة } ماء ثجاجا{هي السحاب ، وأن } املعصرات{ أن علمت، فإذا } ثجاجا{

  . ، وهو املطر وغزارةوأنزلنا من السحاب ماء منصباً بكثرة :  لك املعىن العام لآلية ، وصار بياا تضحأ، 
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} ومل يكن له كفواً أحد{:  ، تفسري قوله تعاىل البيان األمثلة اليت ال ينطبق عليها ضابط ومن

رعاية على الفاصلة ، على أمسها ؛ لل) كان( خرب وتقدمي: " عاشور بن، قال الطاهر ] 4: اإلخالص [

   .)1(" الكفؤ عقب الفعل املنفي ، ليكون أسبق إىل السمعبذكرولالهتمام 

 كان ، وهاتان الفائدتان من علوم التفسري، ال من خرب الطاهر بن عاشرو فائدتني من تقدمي ذكر  

، وإن كان يف ذكرمها  ال خيفى عليك املعىن املراد باآلية ، وهو التفسري فإنهصلبه ؛ ألنك لو مل تعلمهما ، 

  .فائدة 

 ، والبالغة ، وغريها مما يتفنن بذكره من ألف يف والفقه على هذا كثرياً من مسائل النحو ، وقس  

 وتنوعت بسبب االهتمام بعلوم التفسري ، ال بصلبه ، ولو اعتىن املؤلفاتالتفسري ، فإنه إمنا زادت 

 طالبايزت بسبب إدخاهلم هذه العلوم اليت قد تبعد  فقط ، لتقاربت مناهجهم ، وإمنا متبصلبهاملفسرون 

 األمثل لدارس التفسري ، واملطلبالتفسري عنه ، بل قد تزهده بصلبه ، وهو ال يدري أنه هو املراد األول ، 

 الفهم خطأ ، كانت الفوائد املترتبة عليه أخطاء كانوأن هذه الفوائد إمنا تبىن على صحة التفسري ، فإذا 

 وتأمله ، وقلبه يف فكرك لتتبني صحته من خطئه ، واهللا املوفق واهلادي ،تغفل عن هذا املعىن كذلك ، فال 

   .السبيلإىل سواء 

  : أنواع االختالف وأسبابه  : الثانية املسألة

وإما أن يكون متعلقاً بتفسري .  أن يكون خمتلفاً فيه وإماإما أن يكون جممعاً عليه ،  : التفسري  

  . باملعاين متعلقاًأن يكون األلفاظ ، وإما 

 إىل معىن ، وإما أن يرجع إىل أكثر من معىن ، وهذا يرجعإما أن :  الوارد يف التفسري واالختالف  

  .ما سأذكر تفصيله 

   : واحداالختالف الذي يرجع إىل معىن  : أوالً  

  :  ، وهي االختالف يف هذا القسم ثالثة أنواع من يرد  

 له ، فتكون كلها عائدة إىل معىن واحد ، وهو املعىن أمثلةن األسم العام أن يذكر م:  األول النوع  

: ، وقوله تعاىل ] 5: اإلنفطار [} علمت نفس ما قدمت وأخرت{:  تعاىل قولهتفسري : العام ، ومن أمثلته 

: ، وقوله تعاىل ] 3: الطارق[} النجم الثاقب{: ، وقوله تعاىل ] 3: الربوج [} ومشهودوشاهد {

   .وغريها، ] 7: الشرح [} فإذا فرغت فأنصب{: ، وقوله تعاىل ] 3: األعلى [} ذي قدر فهدىوال{

                                                 
   .620 : 30:   والتويرالتحرير   )1(
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تفسري :  ، وكلها تعود إىل معىن واحد ، ومن أمثلتهمتقاربةأن يفسر اللفظ بألفاظ :  الثاين النوع  

] 18: النشقاق ا[} والقمر إذا أنسق{: ، وقوله تعاىل ] 17: االنشقاق [} وسقواليل وما {: قوله تعاىل 

  .، وغريها 

 ، فيذكر كل مفسر وصفاً من هذه األوصاف ، وصفأن حيتمل املفسر أكثر من :  الثالث النوع  

: ، وتفسر قوله تعاىل ] 2:النبأ [} عن النبإ العظيم{:  تعاىل قولهكلها تعود إىل معىن واحد ، مثل تفسري 

  .وغريها ] 1:التني [} ني والزيتونوالت{: ، وقوله تعاىل ] 34: النبأ [} وكأساً دهاقا{

 ؛ ألن اآلية ميكن أن يتحمل على مجيع املعاين التنوع األنواع كلها تدخل يف اختالف وهذا  

 وال تناقص وإن قدم أحدها يف الترجيح ، فعلى سبيل اختيار القول تعارضالصحيحة الواردة فيها بال 

  .م  غريها من األقوال ، واهللا أعلاطراحِاألوىل ، دون 

  :  معىن مناالختالف الذي يرجع إىل أكثر  : ثانياً  

  . له اآلية االختالف نوعان ، وذلك حبسب احتمال وهذا  

 مثلته فيها ويدخل بذلك يف اختالف التنوع ، ومن أالواردةأن حتتمل اآلية األقوال :  األول النوع  

} مث السبيل يسرم{:  وقوله تعاىل ،] 19: االنشقاق [}  عن طبقطبقاًلتركنب {: تفسري قوله تعاىل : 

   .وغريها، ] 20: عبس [

 من موصوف ، فيحملها املفسر على أحد أكثر يف هذا النوع ما يرد من أوصاف حتتمل ويكثر  

} يوم يقوم الروح{: تفسري قوله تعاىل :  ، ومن أمثلته آخرهذه املوصوفات ، وحيملها غريه على موصوف 

: ، وما بعدها من األوصاف ، وقوله تعاىل ] 1: النازعات [} والنازعات{:  تعاىل، وقوله ] 38: النبأ [

  . ، وغريها ] 15: التكوير [}  باخلنسأقسمفال {

 الواردة فيها ، وذلك بسبب التضاد ، وهو أنك إذا محلت األقوالأن ال حتتمل اآلية :  الثاين النوع  

واملطلقات يتربصن بأنفسهن {: من قوله تعاىل ) قرءال( ؛ كاختالفهم يف تفسري اآلخراآلية على قول انتفى 

  .، وهذا النوع قليل يف التفسري الوارد عند السلف ] 228: البقرة [}  قروءثالثة

:  لسبب خاص ا ، ومن ذلك تفسري قوله تعاىل اآلية أن بعض التضاد ميكن أن حتتمله ويالحظ  

 ومها معنيان متضادان ، لكن ،" أدبر" و ،" بلأق" حيث فسر بـ ،] 17: التكوير [} والليل إذا عسعس{

 اآلية على املعنيني محل خمتلفاً ، جاز – وهو آخر الليل – واإلدبار – وهو أول الليل – كان حمل اإلقبال ملا

  .معاً ؛ ليكون اإلقسام بأول الليل وآخره 
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 ويبست امتألت،: فسريها ، فقد ورد يف ت] 6: التكوير [} وإذا البحار سجرت{:  قوله تعاىل تفسري ومنه

 الزمن احلاصل فيه هذا اختالف، ومها من معاين التسجري يف اللغة ، ولكنها ضدان ، فإذا محلتهما على 

  . عليهما معاً ، هلذا السبب ، واهللا أعلم اآليةالفعل ، وجعلت الفعل داالً على هذين احلالني ، صح محل 

يالحظ أن أنواع االختالف السابقة يف حقيقتها أما أسباب االختالف يف التفسري فكثرية ، و  

أسباب اختالف ، كما يالحظ أن أسباب االختالف كأنواعه ، منها ما هو اختالف حمقق، ومنها ما 

االختالف فيه أشبه بالصوري ؛ الئتالف األقوال يف النهاية على قول واحد ، ولذا سأذكر بعضها يف 

  : األسباب ، ومنها 

ي ، وهو أن يكون للفظ أكثر من معىن يف لغة العرب ، ومنه تفسري قوله تعاىل  االشتراك اللغو-1  

، وقوله تعاىل ] 24: النبأ [} وال يذوقون فيها رداً{، وقوله تعاىل ] 14: النبأ [} وأنزلنا من املعصرت{: 

  .، وغريها ] 25: املطففني [} يسقون من رحيق خمتوم{: 

 يف املسمى اشتراكاً متساوياً ، فنسبة أحدهم إىل املسمى وهو أن يشترك األفراد:  التواطؤ -2  

كنسبة اآلخر ، ويشمل التواطؤ األوصاف اليت حتتمل أكثر من وصف ؛ كالنازعات ، واخلنس ، والغاشية 

  .، والفجر ، والعاديات ، وغريها 

اأيها ي{كما يشمل الضمري الذي حيتمل رجوعه إىل أكثر من مرجع ؛ كما يف تفسري قوله تعاىل   

مالق عملك ، : مالق ربك ، وقيل : فقيل ] 6: االنشقاق [} اإلنسن إنك كادح إىل ربك كدحا فملقيه

، ...إن ربه : ، وقيل ...إن اإلنسان: ، قيل ] 7: العاديات [} وإنه على ذلك لشهيد{: وقوله تعاىل 

  .وغريها من األمثلة 

واحد ، وإمنا ورد االختالف بينهم بسبب أم  التفسري باملثال ، واالختالف فيه يعود إىل قول -3  

: الضحى [} وأما بنعمة ربك فحدث{: عمدوا إىل ذكر أمثلة للمعىن العام ؛ كتفسريهم قول اهللا تعاىل 

  .، واهللا أعلم ] 8: التكاثر [} مث لتسئلن يؤمئذ عن النعيم {: ، وقوله تعاىل ] 11

فسري غريه على املعىن أو القياس، وهذه هي  أن يكون تفسري املفسر على اللفظ ، ويكون ت-4  

  : األصول اليت يعود إليها التفسري 

  .أما التفسري على اللفظ ، فهو تفسري اللفظ مبا ورد يف لغة العرب   

وأما التفسري على املعىن ، فهو ما كان خارجاً عن املعىن املطابق للفظ يف لغة العرب ، مبيناً للمعىن   

أو إطعم يف يوم ذي {: ية ، ومل يكن من باب القياس ؛ كتفسري قتادة لقوله تعاىل املراد من اللفظ يف اآل
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ااعة ، فعرب عنها ذا التعبري ، وهو أعم : يوم يشتهى الطعام ، واملسبغة : ، قال ] 14: البلد [} مسغبة

  .من يوم ااعة ؛ ألن الطعام يشتهى يف كل وقت ، لكنه يف يوم ااعة أكثر 

: إذا غشيها ، والتجلية : ، قال ] 3: الشمس [} والنهار إذا جلها{: تفسريه لقوله تعاىل وكذا   

اإلظهار واإليضاح ، فإذا جالها النهار ، فقد غشيها ، فيكون تعبرياً عن الزم اللفظ، ال عن معناه يف اللغة 

  .، واهللا أعلم 

 املعىن ، أو تدل عليه بداللة اإلشارة ، وأما التفسري على القياس ، فهو محل اآلية على ما يشاها يف  

كان عمر يدخلين : "كتفسري سورة النصر بأا قرب أجل الرسول صلى اهللا عليه وسلم ، قال ابن عباس 

إنه : مل تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله ؟ فقال عمر : مع أشياخ بدر ، فكان بعضهم وجد يف نفسه ، فقال 

  .، فأدخلين معهم ، فما رئيت أنه دعاين يومئذ إال لرييهم من حيث علمتم ، فدعا ذات يوم 

أمرنا : ؟ فقال بعضهم ] 1: النصر [} إذا جاء نصر اهللا والفتح{: ما تقولون يف قوله تعاىل : قال   

  .حنمد اهللا ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا ، وسكت بعضهم فلم يقل شيئاً 

هو أجل رسول اهللا صلى : فما تقول ؟ قلت : ، قال ال : أكذاك يا ابن عباس ؟ قلت : فقال يل   

إذا جاء نصر اهللا والفتح ، وذلك عالمة أجللك ، فسبح حبمد ربك : اهللا عليه وسلم أعلمه له ، قال 

  .واستغفره إنه كان تواباً 

  " . ما أعلم منها إال ما تقول : فقال عمر   

  .بعضها ، واهللا أعلم وأسباب االختالف غري هذه كثرية، وإمنا أشرت هنا إىل   

  : طبقات السف يف التفسري : املسألة الثالثة 

. الصحابة والتابعون وأتباع التابعني : فسر السلف القرآن باجتهادهم ، وكان ممن خاض فيه   

  .وهؤالء هم الذين نقلت أقواهلم الكتب اليت حترص على التفسري املأثور عنهم 

 برأيه يف التفسري ، بل صار احلال على نقل أقواهلم ، وال وقل أن جتد بعد هذه الطبقات من اشتهر

، فقد كان يتخري ) 310:ت(يعرف من كان له اجتهاد بارز فيمن تأخر عنهم كاجتهاد ابن جرير الطربي 

من أقواهلم ، وينقد بعضها بأسلوب علمي متني ، ويسري يف ذلك على قواعد واضحة ، حىت برزت فيه 

  و املفسد الناقد ؟شخصية املفسر املرجح ، أ

ت (عبد اهللا بن العباس بن عبد املطلب : وقد برز يف جيل الصحابة حرب األمة وترمجان القرآن 

  .، وكان حبق رائد التفسري ، وأستاذه الذي ال جياريه فيه أحد ) 65:
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: ت (، وعكرمة ) 104:ت(وجماهد بن جرب )  94: ت (وبرز بعده تالميذه ؛ كسعيد بن جبري 

  .، وغريهم ) 114: ت (وعطاء بن أيب رباح ، ) 105

الذي أخذ عن أهل ) 93: ت (أبو العالية رفيع بن مهران الرياحي : وبرز فيه من أهل البصرة 

، وتلميذه قتادة بن )110: ت (املدينة وعن ابن عباس، فكانت مشاربه العلمية خمتلفة ، واحلسن البصري 

  ) .117: ت (دعامة السدوسي 

  ) .136: ت (، وزيد بن أسلم ) 118: ت ( حممد بن كعب القرظي : نة وبرز يف املدي

، وعامر الشعيب ) 96: ت (أبو صال باذام ، موىل أم هائ ، وإبراهيم النخعي : وبرز يف الكوفة 

  .، وأيب مالك غزوان الغفاري ) 103: ت (

، وعامر الشعيب ) 96: ت(أبو صاحل باذام ، موىل أم هانئ ، وإبراهيم النخعي : وبرز يف الكوفة 

  .، وأيب مالك غزوان الغفاري ) 103: ت (

ت (، وسفيان الثوري ) 150: ت (عبد امللك بن جريج : ويف جيل أتباع التابعني ، برز يف مكة 

) 195: ت (الذي كان منشأ حياته يف الكوفة ، مث سكن مكة واملدينة ، وسفيان بن عيينة ) 161: 

  .الكويف الذي استوطن مكة 

  ) .182: ت (رز يف املدينة  عبد الرمحن بن زيد بن اسلم وب

: ت (، وحممد بن السائب الكليب ) 128: ت (إمساعيل بن عبد الرمحن السدي : وبز يف الكوفة 

146. (  

  ) .150: ت (مقاتل بن سليمان البلخي : وبرز يف بغداد 

، والضحاك بن ) 139: ت (الربيع بن أنس البكري ، البصري مث اخلراساين : وبرز يف خراسان 

  ) .150:ت(، ومقاتل بن حيان البلخي ) 105: ت (مزاحم البلخي 

  ) .135: ت (عطاء بن أيب مسلم ميسرة اخلرساين : ويف الشام 

واملوضوع يف املفسرين وترامجهم يطول ، وهذه اإلشارة ال تغن ، وإمنا ذكرم لتعرف طبقام 

 ، وليس هؤالء كل املفسرين يف هذه الطبقات ، وإمنا هم أمثلة ووفام إذا مر بك تفسري من تفاسريهم

  تيسرت يل أثناء هذه الكتابة ، فقيدم ؟

  وأسأل اهللا تعاىل أن يوفقين للكتابة يف هذا املوضع ، إنه جميب الدعاء ؟ 

  : تفسري السلف للمفردات : املسألة الرابعة 

  بة ، طبقة التابعني ، وطبقة أتباع التابعني ؟ طبقة الصحا: طبقات السلف يف التفسري ثالثة ، وهي 
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وهذه الطبقات هي اليت نقل عنها التفسري ، وغالب من كتب بعدهم ينقل أقواهلم ، حىت جاء ابن 

جرير فظهر يف منهجه التفسريي املفسر الناقد ، أو املرجح ، فأخذ هذه األقوال ووازن بينها ، وبني 

  .نتهجها ويسري عليها الراجح منها على غريه بقواعد كان ي

 –واملقصود أن السلف يف طبقام الثالث تكلموا يف التفسري أو نقله ممن تقدمهم ، ويرد عنهم 

  . تفسريات أللفاظ القرآن ، فما املوقف منها من حيث اللغة ؟ –كثرياً 

ء أما الصحابة فال خالف يف حجيتهم يف اللغة ، وأن الوارد عنهم كالوارد من غريهم من شعرا

اجلاهلية وغريهم من العرب ، ويلحق م التابعون الذين عاصروا زمن االحتجاج ، وال خيرج أحدهم من 

  . االحتجاج بقوله إال بعلة ظاهرة 

أما أتباع التابعني ، فقد كان يف أول عصر تدوين اللغة ، ولذا ، فإن مل حتتج مبا ورد عنهم من 

  . للغة ، فاألقرب أن يكونوا من نقلة اللغة تفسريات لغوية يف ثبوت معاين األلفاظ يف ا

وإذا نظرت يف تدوين معاين مفردات اللغة وجدت أنه بدأ يف النصف الثاين من القرن الثاين على 

يد مجع من علماء اللغة ، وكانت كتابام أشبه بالرسائل الصغرية تكون يف املوضوع واملوضوعني ، أو يف 

الذي ) 204: ت ( تبعه غريه من علماء اللغة ؛ كالتلميذة النضر بن مشيل أشياء شىت ؟ يف كتابه العني ، مث

الذي ألف كتاب اجليم ، وأيب طالب املفضل ) 255: ت (ألف كتاب اجليم ، وأيب عمرو مشر بن محدويه 

  .الذي ألف كتابه اجلمهرة يف اللغة، وغريهم ) 321: ت (بن سلمة 

لماء اللغة فيها ، صارت املرجع ألي دارس يبحث عن وهذه املؤلفات اللغوية وغريها مما ألفه ع

  معاين مفردات كالم العرب ، فهل يعين أن هذه املؤلفات اللغوية مشلت كل معاين مفردات ألفاظ العرب ؟ 

مل أمسعه إال يف هذا احلديث، وما جاء : اجلدف ) : "... 224: ت (قال أبو عبيد القاسم بن سالم 

    .)1(" كان يعرفه ويتكلم به ، كما ذهب من كالمهم شيء كثرياإال وله أصل ، ولكن ذهب من
 : : )2(قال أبو بكر. الصديق : وروي عن إبراهيم أن املسيح ) : "370: ت (وقال األزهري 

ولعل هذا قد كان مستعمالً يف بعض األزمان فدرس فيما درس من : واللغويون ال يعرفون هذا ، قال 

  .الكالم 

   .)3("قد درس من كالم العرب شيء كثري : وقال الكسائي: قال 
                                                 

   . :10 : 671ذيب اللغة   )1(
  .هو ابن األنباري   )2(
   . :4 : 347ذيب اللغة   )3(
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وقد ورد هذا املعىن عن غري واحد من اللغويني ، فإن كان ذلك كذلك ، فاعلم أنه قد ورد عن 

  السلف تفسري لبعض املفردات قد ال جتدها يف معاجم اللغة ، فما املوقف منها ؟ 

التكوير [} إذا الوحوش حشرتو{: ألذكر لك مثال جيري عليه التطبيق ، وهو تفسري قوله تعاىل 

 ال جتد هذا املعىن )1(اختلطت ، وإذا رعت إىل املعاجم: ، فقد ورد عن أيب بن كعب تفسري حشرت ] 5: 

املوت : مجع مع سوق ، كما جتد حكاية تفسري ابن عباس هلذه اآلية ، وهو أن احلشر : ، بل جتد أن احلشر 

  ، فما املوقف من تفسري أيب بن كعب ؟ 

أن جتعل هذا املعىن الذي ذكره الصحايب ايب بن كعب معىن لغوياً هلذه اللفظة ، : ف األول املوق

فيكون أحد معانيها اليت مل يطلع عليها اللغويون ، وكادت أن تندرس مع ما اندرس من كالم الرعب ، فلم 

  .اجلمع ، واملوت ، واخللط : ينقلوها ، ويكون معىن احلشر يف لغة العرب 

إنه غري معروف من كالم العرب؛ ألنك ملا : إن ترد هذا املعىن وال تقبله ، وتقول : ثاين املوقف ال

  .حبثت يف كتب اللغة مل جتد هذا املعىن ، وال وجدت شاهداً يدل عليه من لغتها 

وإذا ذهبت هذا املذهب ، فالحظ أنك وقعت يف عدم االعتداد بقول الصحايب العريب الذي هو 

 كالم ربه منك ، وأنك محلته على ما نقله من جاء بعده ممن جهل هذا املعىن فلم ينقله أدرى بلغته وبتفسري

، ومل جتعل تفسري الصحايب أصالً تعتمده ، وجتعله هو بذاته شاهداً عربياً كغريه من شواهد العربية عند 

  .اللغويني 

لزمهم ا، وهذا وأنت ذا الفعل كأنك ممن حيمل املتقدمني على مصطلحات من جاء بعدهم فت

كأنك تريده على ما علمه من جاء بعده دون ما علمه هو : العمل معروف بطالنه وما فيه من اخلطأ ؛ أعين 

   مما قد خفى عليه ، بل هو مشهور معروف يف كالمه ؟– وهو اجلمع –، وليس هذا املعىن الذي عرفته 

 يف توجيه املعىن الذي ذكره إىل املعىن املوقف الثالث ك إن تتوسط بني املوقفني السابقني ، فتجتهد

إن أيب بن كعب فسر حشرت باختلطت من باب التفسري بالزم اللفظ ، مبطابقه ، ذلك : املشهور ، فتقول 

أن كل مجع بني أشياء يلزم منه االختالط ، فيكون عرب عن املعىن الالزم دون البيان عن معىن الكلمة 

 قبلت قوله ، وجعلته مندرجاً حتت املعىن املشهور من اللفظ ، واهللا املباشر يف لغة العرب ؟ وتكون ذا

  .أعلم 

                                                 

  ؟) حشر(مقاييس اللغة ، ولسان العرب ، وتاج العروس ، مادة : انظر مثالً   )1(
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وهذا املوقف األخري ال يتأتى يف كل مثال وارد عن السلف يف معاين املفردات اليت ال جتدها يف 

  .كتب اللغة ، فكن على علم بذلك 

 االعتراض عليه لغة ، أن تفرق بني ترجيح قول من أقواهلم ، وبني: ومما أختم به هذه املسألة 

واألمر يف هذا أنك لو رجحت معىن اجلمع يف تفسري احلشر ، فإن هذا ال يعين أنك ترد الدالالت اللغوية 

األخرى الواردة عن السلف ، أما إذا أنكرت أن يكون اخللط من معاين احلشر يف اللغة ، فقد وقعت يف رد 

  . املوفق ما ورد عنهم ، فتأمل الفرق بني األمرين ، واهللا

وأخرياً ن هذا جهدي ، فما كان فيه من خطأ وزلل فمين وحدي ، وما كان فيه من صواب 

  .فبفضل اهللا ومنته 

ويف ختام هذه املقدمة اسأل اهللا القبول ، والثبات على دينه حىت املمات ، واسأله أن يسري يل 

  .خدمة كتابه ، إنه على كل شيء قدير ، واحلمد هللا رب العاملني 

  مساعد بن سليمان الطيار : به كت

  الرياض / اململكة العربية السعودية 

  11561: الرياض  / 43058: ب .ص

  4923616) : فاكس(       ناسوخ 
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  سورة النبأ

  40: آياا 

  

  سورة النبأ

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  

أمل جنعل * ال سيعلمون مث ك* كال سيعلمون * الذي هم فيه خملفون * عن النبأ العظيم * عم يتساءلون 

وجعلنا * وجعل الليل لباسا * وجعلنا نومكم سباتا * وخلقناكم أزواجا * واجلبال أوتادا * األرض مهدا 

* وأنزلنا من املعصرات ماء ثجاجا * وجعلنا سراجا وهاجا * وبنينا فوقكم سبعا شدادا * النهار معاشا 

* يوم ينفخ يف الصور فتأتون فواجا * لفضل كان ميقاتا إن يوم ا* وجنات ألفافا * لنخرج به حبا ونباتا 

* للطاغني مئابا * إن جهنم كانت مرصادا * وسريت اجلبال فكان سرابا * وفتحت السماء فكانت أبوابا 

إم كانوا ال يرجون * جزاء وفاقا * إال محيما وغساقا * ال يذوقون فيها بردا وال شرابا * لبثني فيها أحقابا 

إن للمتقني * فذوقوا فلن نزيدكم إال عذابا * وكل شيء أحصيناه كتبا * كذبوا بآياتنا كذابا و* حسابا 

جزاء من * ال يسمعون فيها لغوا وال كذابا * وكأساً دهاقا * وكواعب أترابا * حدائق وأعنابا * مفازاً 

 يوم يقوم الروح *رب السموات واألرض وما بينهما الرمحن ال ميلكون منه خطابا * ربك عطاء حسابا 

ذلك اليوم احلق فمن شاء أختذ إىل ربه مئاباً * واملالئكة صفا ال يتكلمون إال من أذن له الرمحن وقال صوابا 

  .} إنا أنذرنكم عذابا قريباً يوم ينظر املرء ما قدمت يداه ويقول الكافر ياليتين كنت تراباً * 
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  سورة النبأ

  .عن أي شيء يسال كفار مكة بعضهم بعضاً : أي } عم يتساءلون {: اىل  قوله تع-1  

يتساءلون عن اخلرب العظيم الذي استطار أمره بينهم ، : ؛ أي } عن النبأ العظيم{:  قوله تعاىل -2  

   .)1(وهو القرآن ، وحيتمل أن يكون البعث

   .)2( يف حقيقة هذا النبأ وصحتهصاروا فيه فرقاً: ؛ أي } الذي هم فيه خمتلفون {:  قوله تعاىل -3  

 كما يزعم هؤالء )3(ليس األمر: ؛ أي } مث كال سيعلمون * كال سيعلمون {:  قوله تعاىل -5 -4  

 ، وهذا وعيد للمختلفني يف النبأ ، وكرر الوعيد )4(املختلفون يف النبأ ، وسيعلمون عاقبة اختالفهم فيه

  .لتأكيده 

ة الكونية على الناس ، واليت لو تفكر فيها هؤالء الكفار، ملا وقع  عدد اهللا يف هذه اآليات نعم-6  

، وهو } أمل جنعل األرض مهدا{: منهم اختالف يف النبأ العظيم الذي جاءهم من عند اهللا ، فقال تعاىل 

أن اهللا جعل هذه األرض البسيطة مهيئة للناس كاملهاد الذي ميتهدونه : استفهام على سبيل التقرير ، معناه 

  .ويفترشونه 

وجعلنا اجلبال الراسيات كالوتد الذي تشد به أطناب : ؛ أي } واجلبال أوتادا{:  قوله تعاىل -7  

  .اخليمة ، فتمسك األرض كي ال متيد بأهلها كما متسك األوتاد اخليمة فال تسقط 

ن ذكر أنشأناكم وقدرناكم وجعلناكم أيها الناس م: ؛ أي } وخلقناكم أزواجاً{:  قوله تعاىل -8

  .وأنثى 

                                                 

القرآن ، وهو جماهد ، أن االختالف وقع فيه بني كفار مكة ، فوصفوه بأنه شعر ، وكهانـة ،                    : يشهد ملن قال      )1(
  .من أخبار القرآن الذي وقع فيه االختالف وكذب ، وغريها ، وهو أعلم من القول الثاين ؛ ألن البعث جزء 

بأم اختلفوا فيه، وهذا سبب : يالحظ أن اهللا سبحانه وتعاىل مل ينص على النبأ بعينه ، وإمنا اكتفى بذكر وصفه                  )2(
إن سبب االختالف التواطؤ ، أو ذكر وصف ملوصوف حمذوف ، وهذا من             : يف وقع اخلالف ، ولك أن تقول        

  .ي يرجع إىل قولني ، واهللا أعلم اختالف التنوع الذ
، وهو من أفضل التعبريات عن معناها ، وهي هنا مبعىن الرد ويعرب عنـه بعـض                 " كال"كذا فسر الطربي لفظ       )3(

  .العلماء بالردع والزجر ، وهي تكون كذلك إذا وقع قبلها باطل أو خطأ من كالم أو فعل ، واهللا أعلم 
 سيعلمون حقيقة النبأ ، وذلك القول أعلم ، ألم إذا علموا عاقبتهم فيـه ،                عرب بعض املفسرين عن ذلك أم       )4(

  .فإم سيكونون قد علموا حقيقته لزوماً ، واهللا أعلم 
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جعلنا نومكن راحة ودعة لكم ، دأون به : ؛ أي } وجعلنا نومكم سباتا{:  قوله تعاىل -9

   .)1(وتسكنون

جعلناه يغشاكم بظالمه ، فيكون لكم كاللباس : ؛ أي } وجعلنا الليل لباسا{:  قوله تعاىل -10

  . ، فتسترحيون فيه بعد عناء التقلب يف النهار )2(الذي سيتركم

: جعلنا لكم النهار املبصر وقتاً للتعيش ؛ أي : ؛ أي } وجعلنا النهار معاشا{:  قوله تعاىل -11

  .طلب املعاش الذي تقوم به حياتكم 

سبع مساوات حمكمة : رفعنا فوقكم بناء : ، أي } وبنينا فوقكم سبعا شدادا {:  قوله تعاىل -12

  .قوية البنيان ، ليس فيهافطور ، وال خلل يف اخللق 

جعلنا يف السماء الشمس كالسراج املتقد : ؛ أي } وجعلنا سراجا وهاجا{:  قوله تعاىل -13

  .املضيء 

  . مطراً غزيراً )3(أنزلنا من السحاب: ؛ أي } وأنزلنا من املعصرات ماء ثجاجا{:  قوله تعاىل -14

ن خنرج احلب ، أنزلنا املطر من السحاب ألجل أ: أي } لنخرج به حبا ونباتا{:  قوله تعاىل -15

وهو شامل اجلميع احلبوب ؛ كالقمح والشعري واألرز ، وغريمها ، وخنرج النبات ، وهو ما عدا احلبوب مما 

  .ينبت يف األرض ؛ كالنخيل والرمان واألعناب ، وغريها 

                                                 

يذكر بعض املتأخرين ممن حيرص على تكثري االحتماالت اللغوية يف معاين اآلي أقواالً مخسة يف معىن الـسبات ،            )1(
) 124: 3( الراحة ، قال ابن فارس يف مقاييس اللغة         : هر املعاين يف مادة سبت      وهو تكثر ال داعي له ؛ ألن أش       

باملوت ، أو النوم ، أو التمـدد ، أو          : أما تفسريه   . السني والباء والتاء أصل واحد يدل على راحة وسكون          : 
 كما أن سياق اآليـة  القطع ، فإا وإن كانت صحيحة لغة ، فإا مما تنبو عنها فصاحة القرآن يف هذا املوضع ،            

  .الوارد يف جمال االمتنان يردها ، واهللا أعلم 
] 96: األنعام [} وجعل الليل سكنا{: سكناً ، وهذا تفسري باملعىن ، وكأنه اعترب قوله تعاىل : لباساً : قال قتادة   )2(

عىن اللباس بالنظر   ، وهو يؤول إىل م    ] 67: يونس  [} هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه      {: ، وقوله تعاىل    
  .إىل التغطية والستر فيهما ، واهللا أعلم 

ورد هذا عن ابن عباس من طريق علي بن أيب طلحة ، وعن أيب العالية ، والضحاك ، والربيع بن أنس، وسفيان   )3(
:  أي يكون مبعىن الباء ؛" من: "وفسرها جماهد وعكرمة وقتادة ومقاتل وابن زيد بأا الرياح ، وعليه فقوله . 

على باا ، وهو أوىل ؛ ألنه إذا تعرض ظاهر اآلية " من"أنزلنا بالرياح ، والصواب أا السحاب ، وعليه تبقى 
   =        .احتمال التأويل ، قدم الظاهر 
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 اليت التفت أغصان أشجارها )2(وخنرج باملطر البساتني:  ؛ أي )1(}وجنات ألفافا{ قوله تعاىل -16

   .)3(ا على بعضبعضه

إن يوم القيامة كان موعدا مؤقتا للجمع : ؛ أي } إن يوم الفصل كان ميقاتا{:  قوله تعاىل -17

   .)4(بني هذه اخلالئق ، ليفصل اهللا فيه بينها

يوم الفصل هو يوم ينفخ إسرافيل : ؛ أي } يوم ينفخ يف الصور فتأتون أفواجا{:  قوله تعاىل -18

  .)5(نية يف البوق ، فتجيئون إليه الناس زمراً زمر ، ومجاعات مجاعاتعليه اسالم النفخة الثا

صار يف السماء فروج على هيئة : ؛ أي } وفاحتت السماء فكانت أبواباً{:  قوله تعاىل -19

   .)1(األبواب ، حىت أن الناظر إليها يراها أبواباً مفتحة

                                                 

ويبقى أنه يستفاد من تفسري هؤالء صحة إطالق املعصرات على الرياح من حيث اللغة ، لوروده عنهم ، وإن مل   =

  .ية حتتمله اآل

السماء ، وهذا إن محل على التفسري على املعىن : وقد ورد عن احلسن وقتادة تفسري غريب ، وهو أن املعصرات   

، كان له وجه ، ويكون تفسريمها على إرادة اجلهة اليت تأيت منها املعصرات ، ال أنه تفسري مطابق ملعىن 

  .، واهللا أعلم ] 48: الفرقان [} ما طهوراوأنزلنا من السماء {: املعصرات ؛ كما جاء يف قوله تعاىل 

وسبب االختالف هنا املعصرات وصف . ويكون االختالف من اختالف التنوع الذي يرجع إىل أكثر من معىن   

  .ملوصوف حمذوف ، وهو حمتمل ألحد املعنيني املذكورين ، ويترجح أحدمها بداللة ظاهر اآلية 

  .تتمة أضواء البيان ، حملمد عطية سامل: ث ، أنظر يف تفصيلها أدلة على البع) 16-6(يف هذه اآليات   )1(

  . تستره ، وهذا هو أصل معىن هذه املادة يف لغة العرب : مسيت البساتني جنات ، ألا جتن من بداخلها ؛ أي   )2(

شد، وابن زيد عرب ذا ابن عباس من طريق العويف ، وجماهد ، وقتادة من طريق سعيد بن أيب عروبة ومعمر بن را  )3(

جمتمعة ، وهو تفسري باملعىن ؛ ألن من الزم : وجاء عن ابن عباس من طريق علي بن أيب طلحة . ، وسفيان 

  .التفافها أن تكون جمتمعة 

وأنزلنا من {: ألنه مما كان خيالف فيه املشركون ، وقد وقعت هذه اآلية بعد قوله تعاىل " إن"أكد اخلرب بـ   )4(

، للمشاة اليت بني خروج ] 16-14: النبأ [} وجنات الفافا* لنخرج به حبا ونباتا  * املعصرات ماء ثجاجا

  .النبات وخروج الناس من قبورهم يوم البعث 

مبنياً للمفعول اهتماماً باحلديث ، وهو النفخ يف الصور ، وطوي ذكر قيامهم من قبورهم ،                " ينفخ  " جاء الفعل     )5(
على سرعة هذا احلدث ، وأن الفاصل بني البعث واإلتيان يسري جداً ، واهللا أعلم وسريهم إىل أرض احملشر تنبيها 

.  
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 اهللا هذه اجلبال األوتاد لألرض جيعل: ؛ أي } وسريت اجلبال فكانت سراب{:  قوله تعاىل -20

تسري ، حىت تصل إىل مرحلة اهلباء الذي يتطاير ، فيحسبه الرائي جبالً ، وإذا هو كالسراب الذي يراه 

   .)2(الرائي على أنه ماء ، وهو ليس كذلك

إن نار جهنم كانت ذات ارتقاب، ترقب : ؛ أي } إن جهنم كانت مرصادا{:  قوله تعاىل -21

   .)3(ترصدهممن جيتازها و

إن جهنم للذين جتاوزوا احلد يف العصيان حىت بلغوا : ؛ أي } للطاغني مئابا {:  قوله تعاىل -22

  .الكفر ، مرجع ومصري يصريون إليه وستقرون فيه 

إن هؤالء الطاغني ماكثون ومقيمون يف النار أزماناً : أي } البثني فيها أحقابا{:  قوله تعاىل -23

   . )4( انقطاع هلاطويلة تلو أزمان ال

                                                                                                                                                         
إما لكثرة الفتح ، وإما     : للمعفول لالهتمام باحلديث ، وقرئ بتشديد التاء ، وفيه مبالغة           " فتحت  " بىن الفعل     )1(

هذا احلدث فساد لنظام هـذا      وجاء الفعل ماضياً ، واحلدث مل يقع بعد ، لتأكد وقوعه وحتققه ، ويف               . لشدته  
  .اجلرم العظيم ، وهو إيذان بنهاية هذا العامل الفاين 

: الفرقان [} ويوم تشقق السماء بالغمم ونزل املالئكة ترتيالً{: وقد ورد هذا املعىن يف غري ما آية ؛ كقوله تعاىل   
وانشقت الـسماء   {: وله  ، وق ] 37: الرمحن  [} فإن أنشقت السماء فكانت وردة كالدهان     {: ، وقوله   ] 25

إذا الـسماء   {: وقولـه   ] 9:املرسـالت [} وإذا املساء فرجت  {: ، وقوله   ] 16: احلافة  [} فهي يومئذ واهبة  
  ] .1: االنشقاق [} إذا السماء انشقت{: ، وقوله ] 1: االنفطار [} انفطرت

لجبال يف هذا اليوم ، ومها التسيري ،        بىن الفعل للمفعول لالهتمم باحلدث ، وقد ذكر اهللا يف هذه اآلية حالني ل               )2(
فكانـت  * وبست اجلبال بسا    {: وحتوهلما إىل هيئة السراب ، وهي مرحلة اهلباء والعهن الذي ذكره اهللا بقوله              

وكانت {: ، وقوله   ] 5: القارعة  [} وتكون البجال كالعهن املنفوش   {: ، وقوله   ] 6-5: الواقعة  [} هباء منبثا 
، وبني هذين احلالني أحوال متر ا يف هذا اليوم ، كـداك ، والنـسف ،                 ] 14: ملزمل  ا[} اجلبال كتيبا مهيال  

  .والرجف ، ذكرها اهللا يف مواضع من القرآن 
ملا كان املقام مقام وعيد وديد للمختلفني يف النبأ قدم ذكر جهنم ، اليت هي اسم مـن أمسـاء دار العـذاب                         )3(

رقب ، ويف هذا إشارة إىل ما ذكره الرسول صلى اهللا عليه وسلم من              مكان الرصد والت  : األخروي ، واملرصاد    
أمر الصراط الذي وضع على منت جهنم ، فيمر الناس عليه ، فتختطف النار بكالليبها وخطاطيفها أهلها الذين                  
 ، حكم اهللا عليهم بدخوهلا ، وقد أشار السلف يف تفسري هذه اآلية إىل املرور على النار ؛ كاحلـسن ، وقتـادة   

  .وسفيان الثوري 
 حتديد مدة احلقب ، ومع ذلك نبهوا على أن هذه           – كاحلسن وقتادة والربيع بن أنس       –ورد عن بعض السلف       )4(

األحقاب تتواىل على الكافرين فال تنتهي ، وهذا يرفع ما يورده بعض من استدل على فناء النار ذه اآليـة ،                     
طلق هذه األحقاب فلم يقيدها بعدد ، فصدق عليهم أم ميكثون           وذلك أنه كان للحب مدة حمددة ، لكن اهللا أ         
البثني فيها سنني ، فهذا ال مينع اخللود ، فهم يصدق علـيهم أـم   : يف النار أحقاباً ال حصر هلا ، كما لو قيل          

  .يلبثون سنني ، لكن ال حصر هلا 
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ال حيسون وال يطعمون فيها هواء : ؛ أي } ال يذوقون فيها بردا وال شرابا{:  قوله تعاىل -24

  . ، وال يشربون شيئاً يروى عطشهم الذي نتج عن هذا احلر )1(يربد حر السعري عنهم

                                                                                                                                                         

البثني فيها أحقاباً يف هذا النوع من       : وقد حيتمل أن يكون معىن ذلك       : وفيه توجيه آخر ذكره الطربي ، فقال          
، فإذا انقضت   ] 25-24: النبأ  [} إال محيما وغساقا  * ال يذوقون فيها بردا وال شرابا       {: العذاب ، وهو أم     

هذا وإن للطاغني لشر    {: تلك األحقاب ، صار هلم من العذاب أنواع غري ذلك ؛ كما قال جل ثناؤه يف كتابه                  
 -55: ص  [} وءاخر من شـكله أزواج    * هذا فليذوقوه محيم وعشاق     * بأس اهلماد   جهنم يصلوا ف  * مئاب  
  .، وهذا القول عندي أشبه مبعىن اآلية ] 58
فذوقوا فلـن نزيـدكم إال      {: وقد ذكر اإلمام الطربي عن مقاتل بن حيان أن هذه اآلية منسوخة بقوله تعاىل                 

، مث قال   ] 23: النبأ  [} البثني فيها أحقابا  {: قول ؛ ألن قوله     وال معىن هلذا ال   : "، مث قال    ] 30: النبأ  [} عذاباً
خرب ، واألخبار ال يكون فيها نسخ ،        ] 23: النبأ  [} البثني فيها أحقابا  {: وال معىن هلذا القول ؛ ألن قوله        : " 

  " .وإمنا النسخ يف األمر والنهي 
لرفع لشيء من معىن اآلية أو حكمهـا ،          وهو مطلق ا   –ولو حمل كالم مقاتل على مفهوم النسخ عند السلف            

 ملا كان يف األمر إشكال ، ويكون مراد مقاتل أن اآلية األخـرى              –وهو أعم من املصطلح الذي ذكره الطربي        
تبني أم إذا انتهوا من العذاب يف هذه األحقاب ، فإنه يزاد عليهم العذاب بعد ذلك، وهذا هو معىن التوجيـه            

  . واختاره الثاين الذي ذكره الطربي
ويظهر من هذا املثال وغريه أ، اإلمام الطربي رمحه اهللا تعاىل مل يكن يعمل مصطلح السلف يف النسخ، ولذا كان                      

يعترض على مثال هذا املثال ، ويف هذا فائدة علمية ذات خطر ، وهي أن تعرف مصطلح كل قوم ، وال حتمل                      
ما يكون اخلطأ إذ محلت ألفاظ القرآن والـسنة علـى      كالمهم على مصطلح غريهم ، فتقع يف اخلطأ ، وأعظم           

الصواعق : انظر يف ذلك    . املصطلحات حادثة مبتدعة ، فتقع بذلك الطوام ، وحترف نصوص الكتاب والسنة             
  ).192 – 189 : 1(الدخيل اهللا : املرسلة ، البن القيم ، حتقيق 

وقد زعم بعض أهـل العلـم       : " وقال عنه الطربي     ذكر يف معىن الربد قول آخر ، وهو أن يكون الربد النوم ،              )1(
ال :  أن الربد يف هذا املوضع النوم ، وأن معـىن الكـالم              –أبا عبيدة معمر بن املثىن      :  يعين   –بالكالم العرب   

  : يذوقون فيها نوماً وال شراباً ، واستشهد لقيله ذلك بقول الكندي 
   عنها وعن قبالا الربد   بردت مراشفها على فصدين   
  .النعاس : يعين بالربد 

الربد ، فليس هو بأمسه املعروف ، وتأويل كالم     : والنوم ، وإن كان يربد غليل العطش ، فقيل له من أجل ذلك              
  " .اهللا على األغلب من معروف كالم العرب دون غريه

ـ   ) تفسري املاوردي (، وجماهد والسدي    ) تفسري البغوي (وقد نسب هذا القول البن عباس        ول حيتملـه   ، وهو ق
االشـتراك  : السياق ، غري أنه مترجح للسبب الذي ذكره الطربي ، وإذا كان كذلك ، فإن سبب االختالف                  

  .اللغوي ، ويكون من اختالف التنوع الذي يرجع إىل أكثر من معىن 
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قون املاء ال يذوقون الربد والشراب ، لكن يذو: ؛ أي } إال محيما وغساقا{:  قوله تعاىل -25

  .)1(الذي بلغ النهاية يف حرارته ، وصديد أهل النار املننت الذي بلغ النهاية يف برودته

   .)2(؛ أي ك ثواباً موافقاً ألعماهلم} جزاء وفاقا{:  قوله تعاىل -26

إن هؤالء الطاغني كانوا يف الدنيا ال : ؛ أي } إم كانوا ال يرجون حسابا{:  قوله تعاىل -27

  . أن جيازيهم أحد على سوء أعماهلم ، فوقعت منهم هذه األعمال اليت جوزوا عليها جزاء وفاقا )3(خيافون

كذبوا تكذيباً شديداً ، ومل يصدقوا بالقرآن : ؛ أي } وكذبوا بآياتنا كذابا{:  قوله تعاىل -28

  .وغريه من اآليات 

ليهم كل شيء عملوه ، ضبطنا وعددنا ع: ؛ أي } وكل شيء أحصيناه كتابا{:  قوله تعاىل -29

   .)4(فكتبناه وحفظناه عليهم

                                                 

رد ذلك هو ما سال من صديد أهل النار، و: الغساق : اختلفت عبارة السلف يف تفسري الغساق ، فقال بعضهم   )1(
وعن عبد اهللا بن بريـدة أن املـننت         . عن عطية العويف ، وعكرمة ، وأيب رزين ، وإبراهيم النخعي ، وابن زيد               

الغساق ، الزمهرير ، ورد ذلك عن ابن عباس من طريق     : قال بعضهم   . } أي بلغة أهل طخارستان   [بالطخارية  
  .ية، والربيع ابن نس علي بن أيب طلحة ، وعن جماهد من طريق ليث ، وعن أيب العال

وأما الغسق  . فيها هذا املعنيان ، أما الغسق مبعىن الربد ، فمنه غسق الليل ، مسى بذلك لربودته                 ) غسق(ومادة    
وعلـى هـذا ،     . إذا سال فيحـه     : مبعىن الصديد املننت الذي يسيل من أهل النار ، فمن قوهلم غسق اجلرح              

 معىن الغساق ، ويكون من عذاب النار الذي يعذب اهللا به الكفار             فالتفسريان صحيحان ، وجائز اجتماعهما يف     
  .وهذا هو ترجيح اإلمام الطربي . 
  .االشتراك اللغوي ، وهو من اختالف التنوع الذي يرجع إىل أكثر من معىن : وعلى هذا فسبب االختالف   

يق ابن أيب جنيح ، وقتادة مـن        ابن عباس من طريق علي بن أيب طلحة ، وجماهد من طر           : كذا ورد عن السلف       )2(
مث كـان عاقبـة   {: طريق معمر وسعيد ، والربيع من طريق أيب جعفر ، وابن زيد الذي جعل نظريها قوله تعاىل                

  ] .10: الروم [} الذين اسئوا السواى 

 : 11: ةذيب اللغ (بأم ال خيافون ، وقد ورد عن أهل اللغة كذلك           " ال يرجون " عرب جماهد وقتادة عن مجلة        )3(
، ويرد اإلشكال يف تفسري الرجاء الذي هو ترقب حصول أمر حمبوب للنفس ، باخلوف الذي هو ضد له ) 182
 : 1: معاين القرآن للفراء    : انظر  (ال يرجون   : أن الرجاء مبعىن اخلوف ال يأيت إال منفيا ؛ أي           : وحترير ذلك   . 

معـاين القـرآن ،     : انظر  (جاء أمل قد خياف أمل يتم       ، وإمنا اشتمل الرجاء على معىن اخلوف ؛ ألن الر         ) 286
  ) .100 : 2: للزجاج 

 -فيما يظهـر  –يظهر من السياق أن احلديث عن كتاب األعمال الذي تسجله املالئكة على العباد ؛ ألن املقام                   )4(
ملفسرين مقام حماسبة ، وهم سيحاسبون على ما كتب عليهم ، ال على عموم قدر اهللا سبحانه ، ذلك أن بعض ا                    

  .جعل احملصى هنا كل قدر اهللا الذي يف اللوح احملفوظ ، واهللا أعلم 
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ذوقوا أيها الكفار الطاغون من عذاب : ؛ أي } فذوقوا فلن نزيدكم إال عذابا{:  قوله تعاىل -30

هذا فليذوقوه محيم {:  ؛ كما قال تعاىل )1(هذه األحقاب ، فلن نزيدكم إال عذاباً من جنس عذاب النار

   .)2(، والعياذ باهللا ، وهذه اآلية من أشد ما نزل يف عذاب الكفار} وءاخر من شكله أزواج* وغساق 

عقب بذكر املتقني على عادة القرآن يف ذكر الفريقني : } إن للمتقني مفازا{:  قوله تعاىل -31

   .)3(إن للذين اتقوا اهللا بطاعته وجتنب معصيته مكان فوز ، وهو اجلنة: واملعىن . وأحواهلم ومآهلم 

إما جبدار : إن مكان الفوز هو هذه البساتني املسورة : ؛ أي } حدائق وأعنابا{: عاىل  قوله ت-32

  . ، وإما بأشجار ، وخص العنب لفضله عندهم 

اجلواري املستويات األسنان، اللوايت قد : ومن املفاز : ؛ أي } وكواعب أترابا{:  قوله تعاىل -33

  .استدارت ودهن وتفلكت 

إناء اخلمر ، أو غريه ، اململوء عن آخره ، : ومن املفاز : ؛ أي } أسا دهاقاوك{:  قوله تعاىل -34

   .)4(الذي يشربونه صافياً متتابعاً بال انقطاع

                                                 

: النبأ [ }  إن جهنم كانت مرصادا{: ، وما قبلها من قوله ] 26: النبأ [} جزاء وفاقا{: هذه اآلية مرتبطة بقوله   )1(
   .التحرير والنوير : انظر . ، وتكون اجلمل اليت بينهما معترضة ، واهللا أعلم ] 21

فذوقوا فلن تزيدكم   {: مل ترتل على أهل النار آية أشد من هذه          : أسند الطربي ، عن عبد اهللا بن عمرو ، قال             )2(
  .فهم يف مزيد من العذاب أبداً : قال ] 30: النبأ [} إال عذابا

ار، وعند التأمل جتـد أن  عرب ابن عباس عن املفاز بأنه املترته ، وعرب عنه جماهد وقتادة أم فازوا بأن جنوا من الن      )3(
  .نتيجة هذه األقوال ومؤداها واحد ، واهللا أعلم 

عرب مجهور السف عن معىن الدهاق باالمتالء ، ورد ذلك عن ابن عباس من طريق مسلم بن نسطاس وأيب صاحل               )4(
 من  وعلي بن أيب طلحة ، وعن احلسن من طريق أيب رجاء ويونس ، وعن جماهد من طريق منصور ، وعن قتادة                    

  .طريق معمر وسعيد ، وعن ابن زيد 
وورد . وورد تفسريها باملتتابعة عن أيب هريرة ، وعن ابن عباس من طريق عمرو بن دينار ، وعن سعيد بن جبري   

  .تفسريها بالصافية عن عكرمة 
ي إىل وجـود  ويظهر أن التفسري األول هو التفسري اللغوي األشهر يف معىن اللفظ ، أما الثاين ، فقد أشار الطرب           

وكأساً مألى متتابعة على شاربيها بكثرة : يقول ] 34: النبأ [} وكأسا دهاقا{: وقوله : "أصله يف اللغة ، بقوله 
متتابعة : امتالئها ، وأصله من الدهق ، وهو متابعة الضغط على اإلنسان بشدة وعنف، وكذلك الكأس الدهاق            

  ) .دهق: مادة : تاج العروس : املعىن انظر يف هذا " . (على شاربيها بكثرة وامتالء
وأما التفسري األخري فال تعطيه اللفظة وال خيصها ، بل هو تفسري مبين على ما عرف من صفاء شـراب اجلنـة                        

  .اهللا أعلم ! وعدم وجود الغش فيه ، وهل جيوز أن تكون لغة من لغات العرب علمها عكرمة ، ففسر ا؟
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ال يسمعون يف اجلنة اليت هي : ؛ أي } ال يسمعون فيها لغوا وال كذابا{:  قوله تعاىل -35

   .)2( أي كالم باطل ، وال يكذب بعضهم بعضا)1(املفاز

 ذا املفاز وما فيه من )3(أثام الرب: ؛ أي } جزاء من ربكم عطاء حسابا{: له تعاىل  قو-36

، وهو ) 4(النعيم املذكور مقابل أعماهلم الصاحلة يف الدنيا ، مث إنه تفضل عليهم بالعطاء الذي فيه الكفاية هلم

  .عطاء من غري مقابل ، وهو زيادة يف اجلنة يزيدها الرب ملن شاء من عباده 

: ؛ أي } رب السماوات واألرض وما بينهما الرمحن ال ميلكون منه خطابا{:  قوله تعاىل -37

هذا الرب الذي جازاهم وأعطاهم هو رب السموات واألرش وما بينهما ، وهو الرمحن الذي بيده جالئل 

  .النعم ، ويف هذا تنبيه على أنه أعطاهم ما أعطاهم بربوبيته وملكه ورمحته هلم 

السموات واألرض {: هؤالء اخللق املذكورون يف قوله : ؛ أي } ال ميلكون منه خطابا {:وقوله 

  . ال يستطيعون خماطبة اهللا يف يوم القيامة إال بإذنه ، كما سريد يف اآلية بعدها} وما بينهما

يوم يقوم الروح واملالئكة صفا ال يتكلمون إال من أذن له الرمحن وقال {:  قوله تعاىل -38

 )5(لروح-ال ميلك اخللق من اهللا خماطبته يف هذا اليوم الذي يقوم فيه هذا اخللق العظيم : ؛ أي } صوابا

   صفا ، تعظيماً هللا  كما ال يستطيعون مكاملته إال من قبل اهللا منه أن يتكلم، –واملالئكة 

  
                                                                                                                                                         

ل اختالف التنوع الذي يرجع إىل أكثر من معىن ، ويكون سبب االختالف             وعلى هذا يكون االختالف من قبي       
  .االشتراك اللغوي : يف القولني األولني 

؛ " الباء"مبعىن  " يف"مخراً ، وجيعل    : ؛ أي   } وكأسا{: يعود إىل قوله    } فيها{ذكر بعض املفسرين أن الضمري يف         )1(
ب مخر اجلنة لغواً وال كذاباً ، واألوىل أن يعود الضمري إىل  ال يسمعون بسبب شر   : بسببها ، ويكون املعىن     : أي  

  .اجلنة املشار إليها باملفاز ، وعليه فال حتتاج إىل هذا التأويل 
هذا فيه داللة على طيب أكلهم وشرم فال حيدث بسببه ما يصدر منه لغو وال كذب كما هو احلال يف الدنيا يف   )2(

  .شرب اخلمر وغريه من املسكرات 
  .يف إيثار اسم الربوبية هنا ما يشعر بأن النعم من آثار ربوبية اهللا لعباده ، واهللا أعلم   )3(
جزاء معدوداً على : صفة للجزاء ، ومن مث يكون احلساب مبعىن املعدود ؛ أي " حساباً"عل بعض املفسرين لفظ   )4(

  .قدر أعماهلم 
  : وقع خالف بني السلف يف حتديد الروح على أقوال   )5(

أنه ملك من أعظم املائكة ، ورد ذلك عن ابن مسعود وابن عباس من طريق علي بن أيب طلحة ، مـع                    : األول    
  . زيادة يف تفصيل خلقه عند ابن مسعود 

  =    .أنه جربيل ، ورد ذلك عن الشعيب والضحاك من طريق سفيان وثابت : الثاين   
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   .)1(وأعظم احلق قول ال إله إال اهللا ، والعمل ا. وتكلم باحلق ، وعمل به يف الدنيا 

ذلك اليوم الذي يقوم : ؛ أي } ذلك اليوم احلق فمن شاء اختذ إىل ربه مئابا{:  قوله تعاىل -39

فيه الروح واملالئكة ، هو اليوم الكائن الثابت الذي ال شك فيه ، فمن أراد منكم أيها العباد النجاة يف 

   .)2(رجع به إىل اهللا سبحانهذلك اليوم ، فليتخذ من األعمال احلسنة ما يكون ال سبيالً ومرجعاً ي

إنا أنذرناكم عذاباً قريباً يوم ينظر املرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتين {:  قول تعاىل -40

 عذاباً قد دنا منكم وقرب ، وذلك كائن يوم ينظر املرء )1(إنا حذرناكم أيها لعباد: ؛ أي } كنت ترابا
                                                 

ن جماهد من طريق ابن أيب جنيح ومسلم وسليمان ، وأيب خلق من خلق اهللا يف صورة آدم ، ورد ذلك ع: الثالث   =
  .صاحل من طريق إمساعيل ابن أيب خالد ، واألعمش 

  .أم بنوا آدم ، ورد ذلك عن احلسن وقتادة من طريق معمر وسعيد : الرابع   
  .أنه أرواح بين آدم ، عن ابن عباس من طريق العويف : اخلامس   
وكذلك {: بن أسلم من طريق ابنه عبد الرمحن ، واستشهد لذلك بقوله تعاىل             أنه القرآن ، عن زيد      : السادس    

  ] .52: الشورى [} أوحينا إليك روحاً من أمرنا
والروح خلق من خلقه ، وجائز أن يكون بعض هذه األشياء اليت  : "- معلقاً على هذه األقوال  –وقال الطربي     

 ذلك أنه املعين به دون غريه جيب التسليم له ، وال حجة             ذكرت ، واهللا أعلم أي ذلك هو ، وال خرب بشيء من           
  " .تدل عليه ، وغري ضائل اجلهل به 

والروح فيما يظهر من هذه األقوال أمر غييب ، واملرجع فيه إىل األثر عن املعصوم يف خربه، ومل يرد إسناد شيء                       
إما القرآن؛ كالقول بأنـه جربيـل ؛   : ه من هذه األقوال إليه ، ويظهر على بعضها أا اجتهاد من قائله نظر في            

، ] 193: الشعراء  [} نزل به الروح األمني   {: لوروده صراحة يف غري هذا املوضع ذا الوصف ؛ كقوله تعاىل            
، وإمـا   ] 52: الشورى  [} وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا     {: والقول بأنه القرآن لوروده يف قوله تعاىل        

  .هم بنو آدم، أو أرواحهم ، يف مقابل ذكر املالئكة : كمن قال لداللة عقل وإطالق لغوي ؛ 
أما القول األول الذي ورد عن ابن عباس وابن مسعود فمما ال ميكن أن يعلم إال من طريـق الـوحي، ومـن              

لى القواعد املقررة عند أهل العلم أن الصحايب إذا فسر شيئاً غيبياً ، فإن األصل قبول قوله ، ما مل يرد ما يدل ع                  
  .أنه مل يتلقه من الرسول صلى اهللا عليه وسلم واهللا أعلم 

 بني طبقـات    -يف الغالب –واملالحظ أن ابن جرير مل يعمل ذا يف هذا املوضع ، كما أنه رمحه اهللا تعاىل ال مييز                     
لـصحايب  ال يقدم قول ا: يف التعامل معهم وترجيح أقواهلم ؛ أي        ) الصحابة والتابعني وأتباعهم  (السلف الثالث   

  . دائماً ، بل قد خيتار عليه قول التابعي ، أو تابع التابعي ، وهذا املنهج حيتاج إىل دراسة 
وفسر الصواب بال إله إال اهللا ، كل من ابـن           " . قال حقا يف الدنيا وعمل به     : "} صوابا{قال جماهد يف تفسري       )1(

  .عكرمة من طريق احلكم بن ابان عباس من رواية علي بن أيب طلحة وأيب صاحل موىل أم هانئ ، و
الطريق : املرجع ، والسبيل    : وهذا تفسري باملعىن ؛ ال، املآب       . سبيالً  } مئابا{: ورد عن قتادة عن طريق معمر         )2(

إىل ذهاب املآب ، فال وصول إىل هذا املرجع إال بسلوك السبيل ، وهو األعمال الصاحلة، ففسر قتادة بـالزم                    
  .  واهللا أعلم اللفظ ، ال مبطابقه ،
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 ويوم يتمىن الذي مل يؤمن بربه وكفر به أن لو جعل تراباً ، كما يصري منكم إىل أعماله اليت قدم ا إىل اهللا ،

  . ، واهللا أعلم )2(للبهائم يف ذلك اليوم

  

  

  سورة النازعات

   .46: آياا 
  

  سورة النازعات

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  

 * فاملدبرات أمرا* فالسابقات سبقا * والساحبات سبحا * والناشطات نشطا * والنازعات غرقا 

يقولون أءنا ملردودون يف * أبصرها خاشعة * قلوب يومئذ واجفة * تتبعها الرادفة * يوم ترجف الراجفة 

هل * فإذاهم بالساهرة * فإمنا هي زجر وحده * قالوا تلك إذا كرة خاسرة * أءذا كنا عظاما خنرة * حلافرة 

فقل هل لك إىل أن * رعون إنه طغى أذهب إىل ف* إذا ناداه ربه بالواد املقدس طوى * أتاك حديث موسى 

فحسر فنادى * مث أدبر يسعى * فكذب وعصى * فأراءه اآلية الكرى* وأهديك إىل ربك فتخشى * تزكى 

ءأنتم أشد خلقا * إن يف ذلك لعربة ملن خيشى * فأخذه اهللا نكال األخره واألوىل * فقال أنا ربكم األعلى * 

أخرج * واألرض بعد ذلك دحها *  وأغطش ليلها وأخرج ضحها *رفع مسكها فسواها * أم السماء بناها 

يوم يتذكر * فإذا جاءت الطامة الكربى * متاعا لكم وألنعامكم * واجلبال أرساها * منها ماءها ومرعاها 

فإن اجلحيم هي املأوى * وءاثر احلياة الدنيا * فأما من طغى * وبرزت اجلحيم ملن يرى * اإلنسان ما سعى 

يسألونك عن الساعة أيان * فإنه اجلنة هي املأوى * خاف مقام ربه وى النفس عن اهلوى وأما من * 

كأم يوم يروا مل يلبثوا * إمنا أنت منذر من خيشاها * إىل ربك منتهاها * فيم أنت من ذكراها * مرساها 

  * إال عشية أو ضحها 

                                                                                                                                                         

وكأنه ملا ذكر الكافر بعده ، جعل ذلك مقابال له ، ولو فـسر              . املرء املؤمن   : } املرء{ قال احلسن البصري يف       )1(
  .املرء بعمومه فشمل الكافر واملؤمن ، لكان صواباً ، واهللا أعلم 

 أورد الطربي يف ذلك حديثاً ، عن        وردت آثار يف ذلك عن عبد اهللا بن عمرو ، وأيب هريرة ، وأيب الزناد ، وقد                  )2(
  .النيب صلى اهللا عليه وسلم أسنده أبو هريرة ، واهللا أعلم 
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  سورة النازعات

بنا املالئكة اليت جتذب أرواح الكفار من أجسادهم يقسم ر: } والنازعات غرقا{:  قوله تعاىل -1

  .)1(عند املوت جذباً شديداً ، كما يشد الرامي بالقوس السهم إىل آخر مداه

ويقسم باملالئكة أن تسل روح املؤمن من جسه خبفة : } والناشطات نشطا{:  قوله تعاىل -2

   .)2(وسهولة

كة اليت جتوب آفاق السماء ، وترتل إىل ويقسم باملالئ: } والساحبات سبحا{ قوله تعاىل -3

   .)1(األرض بأمر اهللا
                                                 

  : وقع خالف يف تفسري النازعات بني مفسري السلف على أقول   )1(
املالئكة اليت جتذب روح الكافر من أقاصي بدنه ، عن ابن مسعود من طريق مسروق ، وابن عبـاس من                     -1

  . ، وعن مسروق ، وسعيد بن جبري طريق العويف وأيب صاحل
 .املوت يرتع النفوس ، وهو قول جماهد من طرق ابن أيب جنيح  -2
 .النجوم ترتع من أفق إىل أفق ، وهو قول احلسن من طريق أيب العوام ، وقتادة من طريق معمر -3
 .القسي ترتع بالسهم ، وهو قول عطاء  -4
 .النفس حني ترتع ، وهو قول السدي من طريق سفيان  -5
ذا تأملت هذه األقوال ، فإنك ستجدها جاءت على داللة أسم فاعل ؛ أي أا نازعة ، عدا قول السدي الذي وإ

  محل اسم الفاعل على املفعول ، وفيه نظر ؟
، سوى قول من قال هي النجوم } ترتع الناس{: كما أا جعلت فعل النازعات من قبيل املتعدي ؛ كقوله تعاىل     

  . حيتاج إىل مفعول ، فالفعل عنده الزم ال
وجاء اسم الفاعل ، ومل يذكر مفعوله ألن الرتع هو املقصود يف املقام ، كما جاء مجعـاً لتأويلـه باجلماعـات                      

  .النازعات 
وهذا من اختالف التنوع الذي يرجع إىل أكثر من معىن ، وسبب هذا اخلالف أن هـذه وصـاف مل يـذكر                      

 وعليه فهي من قبيل املتواطئ ، – كما قال ابن جرير –يل فيها موصوفها ، وهي صاحلة ألن حتمل على كل ما ق      
غري أن الراجح من أقوال املفسرين ، أن النازعات وما بعدها من األوصاف هي املالئكـة ، وعلـة ذلـك أن                      

على أا متفرعـة  } فاملدبرات أمرا {املفسرين أمجعوا على أن املدبرات هي املالئكة ، ودلت الفاء يف قوله تعاىل    
} والـساحبات سـبحا   {: ، وهذه اجلملة متفرعة عـن مجلـة         ] 4:النازعات  [} فالسابقات سبقا {: عن مجلة   

، وعليه فهذه األوصاف الثالثة يف املالئكة ، وكون الوصفني األولني فيهما أيضاًَ أوىل ؛ الحتاد                ] 3: النازعات  [
 مع هذا التأويل غري متمكن ، وال        وتفريق األوصاف على أجناس خمتلفة ،     . هذه األوصاف يف موصوف واحد      

  ) .85: التبيان يف أقسام القرآن : انظر . (دليل عليه ، واهللا أعلم 

  : اختلف السلف يف النشاط على أقوال   )2(
 =  .املالئكة ، وهو قول ابن عباس من رواية العويف ، وهو الراجح كما سبق يف النازعات  -1
  



 25

أن : عطف السابقات على الساحبات بالفاء ، ومعىن ذلك : } فالسابقات سبقا{:  قوله تعاىل -4

   .)2(السابقات من جنس الساحبات ، وهي املالئكة اليت يسبق بعضها بعضاً يف تدبري أمر اهللا تعاىل

أمجع املفسرون على أا املالئكة اليت تنفذ ما أمر اهللا به من : } برات امرافاملد{:  قوله تعاىل -5

  .  ؛ كاملالئكة املوكلون بأعمال العباد ، واملوكلون بالنار ، واملوكلون باجلنة ، وغرهم )3(قضائه

                                                                                                                                                         

وقد أدخل ابن جرير ابن عباس والسدي يف من قـال           . جنيح  وهو قول جماهد من طريق ابن أيب        : املوت   -2
ذا القول ، وال يصح دخوهلا فيه ؛ ألن عبارما جمملة ، وقد صرح السدي بالسند نفـسه يف تفـسري                     

أما . أا النفس ، واألوىل أن حيمل هنا عليها ، فيكون قوله يف الناشطات كقوله يف النازعات     " النازعات"
 بالسند نفسه يف تفسري النازعات ، وجعله حتت قول من قال هي املالئكة ، مـع أن                  ابن عباس فقد ورد   

حني تنشط نفسه ، وهذا     : حني ترتع نفسه ، والناشطات      : النازعات  : عبارته جمملة كذلك ، حيث قال       
  .مشكل ، واهللا أعلم 

 .أا النجوم تنشط من أفق إىل أفق ، وهو قول قتادة من طريق معمر  -3

  .هاق ، وهي احلبل يرمي يف أنشوطة ، فتؤخذ به الدابة أو اإلنسان ، وهو قول عطاءأا األو -4
] 33: األبنياء  [} كل يف فلك يسبحون   {: السبح يطلق على العوم يف املاء واملرور يف السماء ؛ كما قال تعاىل                )1(

  : وقد اختلف السلف يف املراد بالساحبات على أقوال 
وقد ذكر ابن كثري أنه قول ابن مسعود ، وروي عن           . ن طريق ابن أيب جنيح      املالئكة ، وهو قول جماهد م      -1

  .علي وجماهد وسعيد بن جبري وأيب صاحل 
أا املوت يسبح يف جسد اإلنسان ، وهو قول جماهد أيضاً ، وقد اختلف عليه ، ويظهر أن هذا القول هو  -2

طات وأا املوت، وكون هذا أشبه مبا قبله        اختياره ؛ ألنه مر باألسانيد نفسها يف تفسري النازعات والناش         
وقد علق أبو جعفر الطربي على هـاتني        . عنده أظهر من كونه قال بغريه ما دام قد ورد عنه واهللا أعلم              

، وهذا يدل على استكشاله يف الرواية اليت عنده عن جماهد ،            " هكذا وجدته يف كتايب   : "الروايتني بقوله   
 .واهللا أعلم 

 .بح يف فلكها ، وهو قول قتادة من طريق معمر وسعيد أا النجوم تس -3
  .أا السفن تسبح يف املاء ، وهو قول عطاء  -4

  : وقع يف السابقات اختالف بني السلف على أقوال   )2(
وروى عن علي ومسروق وجماهـد وايب صـاحل وحلـسن    : "وهو قول جماهد ، قال ابن كثري  : املالئكة   -1

  " . البصري
 ) .انظر التعليق السابق يف الساحبات على قويل جماهد. (هد املوت ، وهو قول جما -2

 .اخليل ، وهو قول عطاء  -3
  .النجوم ، وهو قول قتادة من رواية معمر وسعيد  -4

الغرب أن قول قتادة يف هذه اآلية أا املالئكة ، مع أن قوله يف ما سبق من األوصاف أا النجوم ، ومل يذكر ابن   )3(
فلم يرد عنده فيها خالف يف هذه اآلية ، كما وقع يف سابقاا، وقد حكـى اإلمجـاع                  جرير غري قول قتادة ،      
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وملا كان موضوع السورة يف البعث ، جاز تقدير اجلواب ـ .  )1(وجواب هذا األقسام حمذوف

  . ، ويكون املعىن  والنازعات لتبعثن ، وهكذا " لتبعثن"

؛ أي لتبعثن يوم تز وتضطرب } تتبعها الرادفة* يوم ترجف الراجفة {:  قوله تعاىل - 6-7

  .)2(األرض بسبب النفخة األوىل اليت تتبعها النفخة الثانية 

حداث ، قولب خلق من خلقه يوم تقع هذه األ: ؛ أي } قلوب يومئذ واجفة{:  قوله تعاىل -8

   .)3(خائفة

أبصار أصحاا ذليلة مما قد نزل ا من اخلوف : ؛ أي } أبصارهم خشعة{:  قوله تعاىل -9

   .)4(والرعب

يقول أصحاب هذا القلوب الذين : ؛ أي } يقولون أءنا ملردودون يف احلافرة{:  قوله تعاىل -10

   .)5(دفن حتت التراب؟أنرجع إىل احلياة بعد أن منوت ون: أنكروا البعث يف الدنيا 
                                                                                                                                                         

وأما املدبرات فال أحفظ فيها     : "وقال ابن عطية     . 86: السمعاين يف تفسريه ، وابن القيم يف التبيان يف القرآن           
  ".ومل خيتلفوا يف هذا... هي املالئكة : "... ، وقال ابن كثري " خالفاً

  ) .87:  ، والتباين يف أقسام القرآن 32 : 30: احلليب :تفسري الطربي ، ط  : (انظر  )1(

النفخة الثانية ، ورد ذلك عن ابن عباس مـن          : عرب مجهور السلف عن الراجفة بأا النفخة األوىل ، والرادفة             )2(
عيد ، وعن الضحاك طريق علي بن أيب طلحة والعويف ، وعن احلسن منطريق أيب رجاء ، وعن قتادة من طريق س             

  .من طريق عبيد املكتب 
وعرب جماهد وابن زيد عن الراجفة بأا األرض ترجف ، وهذا غري خمالف لألول ، ألا ترجف بسبب النفخة ،                      

وإذ الـسماء   {: هو قوله   : "كما يف القول األول ، وجعل جماهد وقت الرادفة مقروناً بانشقاق السماء ، فقال               
وهذا خالف ملا عليه    . الرادفة هي دك األرض باجلبال      : ؛ أي   " فدكتا دكة واحدة    ] 1 :االنشقاق  [} انشقت  

أهل القول األول ، وهم اجلمهور ، إال أن يقال إن هذا يكون بعد النفخة الثانية فيلتئم قوله مع قـوهلم ، واهللا                       
  . أعلم 
  .   ال تقوم إال بالنفخة الثانية ، واهللا أعلم أما ابن زيد فعرب عن الرادفة بالساعة ، وهذا غري خمالف ، ألن الساعة  

ابن عباس من طريق علي     : عن السلف   " واجفة"هذا من عبارة الطربي يف تفسري هذه اآلية ، وكذا ورد تفسري               )3(
: التكثري؛ أي   " : قلوب"وأفاد التنكري يف    . بن أيب طلحة والعويف ، وقتادة من طريق سعيد ومعمر ، وابن زيد              

  .ة خائفة يف هذا اليوم قلوب كثري
الضمري يف ظاهر الكالم يعود إىل القلوب ، واملراد أصحاب القلوب ، فعرب عنهم جبزء منهم ، وهي القلوب ،                      )4(

  . اليت هي حمل اخلوف واإلذعان ، مث يظهر بعد ذلك على األبصار ، واهللا أعلم 
 يف احلياة الدنيا واالستفهام جاء على سـبيل         هذه اجلملة مستأنفة للحديث عن  أصحاب هذه القلوب الواجفة           )5(

مضارعاً ؛ إلفادة جتدد هذا احلـديث ،        " يقولون"التعجب من حصول البعث الذي ينكره هؤالء ، وجاء الفعل           
  .وحصوله منهم مرة بعد مرة 
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كيف نرجع إىل حالنا األول ، وقد حتللت : ؛ أي } أءذا كنا عظاما خنرة{:  قوله تعاىل -11

   .)1(أجسامنا وصرنا عظاماً بالية فارغة

إن الرجعة إىل احلياة بعد املمات رجعة ال : ؛ أي } قالوا تلك إذا كره خاسرة{:  قوله تعاىل -12

   .)2(م خري فيها ، بل فيها غنب هل

إن األمر ال حيتاج إىل كبري عناء ، بل هي : ؛ أي } فإمنا هي زجرة وحدة{:  قوله تعاىل -13

   .)3(صيحة واحدة ال ثانية هلا ينفخها إسرافيل يف الصور ، فيقومون من قبورهم أحياء

                                                                                                                                                         

 إىل طريقه : رجع فالن إىل حافرته ؛ أي : رجوع املرء من الطريق الذي أتى منه ، يقولون : واحلافرة عند العرب   
  : الذي جاء منه ؛ كأنه يتبع حفر قدميه يف األرض يف حال رجوعه ، ومنه قول الشاعر 

  معاذ اهللا من سفه وطيش    أحافرة على صلع وشيب   
  : وقد ورد خالف بني السلف يف تفسري احلافرة على أقوال 

ويف ، وقتادة من طريق معمر احلياة بعد املوت ، وهو قول ابن عباس من طريق علي بن أيب طلحة وعطية الع -1
 . وسعيد ، وحممد بن قيس أو حممد بن كعب القرظي ، والسدي من طريق سفيان الثوري

وقوله يف ". األرض ، نبعث خلقاً جديداً: "األرض ،وهو قول جماهد من طريق عبد اهللا بن أيب جنيح ، وقال               -2
دة يف القولني ؛ ألن العود للحياة سيكون على ما يظهر ال خيالف القول األول إال يف العبارة ، والنتيجة واح

األرض ، وهذان القوالن يناسبان املعىن اللغوي للحافرة ؛ ألا يدالن على أن اإلنسان يعود إىل ما كـان                   
 . عليه قبل موته ، واهللا أعلم 

 ينص على أا النار ، وهو قول ابن زيد ، وقد جعل احلافرة امساً للنار ، وهو خمالف لقول اجلمهور ، ولو مل        -3
من أمساء النار الحتمل أن يكون تفسريه مقبوالً على أنه أراد التنبيه على املآل الذي يصري إليه الكـافر ،                    
فيكون تفسريه على املعىن ، ال على مطابق اللفظ ، وسياق اآليات بعدها يضعف أن يكون املراد باحلـافرة   

على ما سـريد يف     ] 14-13: النازعات  [}  بالساهرة فإذا هم * فإمنا هي زجرة واحدة     {: النار ؛ لقوله    
  .تفسريها ، واهللا أعلم 

عرب ابن عباس من طريق العويف عن ذلك بالفانية البالية ، وعرب قتادة من طريق سعيد بالبالية ، وعرب جماهد من                       )1(
يكون التعبري فيه عن املعىن وهذا من اختالف التنوع الذي . احملطمة املدقوقة : طريق ابن أيب جنيح باملرفوتة ، أي 

  =              .بألفاظ متقاربة 
األوىل بال ألف ، والثانية بألف على وزن فاعل ، ومعنامها واحـد، وقيـل               : قراءتان  " خنرة"وقد ورد يف لفظ       =

ـ               : فالنخرة  . باختالفهما يف املعىن     سري البالية ، والناخرة ، اوفة اليت تنخر الريح يف جوفها إذا مرت ا ، وتف
  .السلف يدل على أن معنامها واحد ، إذ مل يرد عنهم التفريق بني ملعنيني ، واهللا أعلم 

  .كذا قال قتادة من طريق سعيد ، وابن زيد   )2(
  .كذا جاء عن جماهد من طريق ابن أيب جنيح ، وابن زيد   )3(
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بعد أن يسمعوا الصيحة فإم سرعان ما : ؛ أي } فإذا هم بالساهرة{:  قوله تعاىل -14

   . )1(نون على األرضسيكو

استفهام : } إذ ناداه ربه بالواد املقدس طوى* هل أتاك حديث موسى {:  قوله تعاىل -15-16

هل جاءك خرب موسى حن كلمه اهللا نداء يف وادي طوى : للتشويق خلرب موسى بن عمران ، واملعىن 

   .)2(املطهر

                                                 

  : ورد خالف بني السلف يف تفسري الساهرة على أقوال   )1(
ن عباس من طريق عكرمة والعويف ، وعكرمة من طريق حصني وعمـارة بـن أيب                األرض ، وهو قول اب     -1

حفصة ، واحلسن من طريق أيب رجاء ، وجماهد من طريق ابن أيب جنيح ، وقتادة من طريق سعيد ومعمر ،                     
  .وسعيد بن جرب من طريق عكرمة وأيب اهليثم ، والضحاك من طريق عبيد ، وابن زيد 

وهو بالشام ، ورد ذلك عن عثمان بن أيب العاتكة وسفيان الثوري ، هذا اسم مكان معروف من األرض ، -2
القول ميكن أن حيتمل على أم أرادوا تعيني أرض احملشر ، وأا جزء من األرض، ال أن الساهرة علـم                    

 .خمصص ذا املكان دون األرض 
ا اجلبـل بعينـه هـو       هو جبل إىل جنب بيت املقدس ، وهذا إن كان أراد أن هذ            : وقال وهب بن منبه     

الساهرة ، فإنه غري صحيح ، وهو خمالف ملا عليه مجهور السلف ، وإن كان إمنا ذكر جـزءاً مـن أرض                    
  .احملشر اليت حيشر الناس إليها ، فيمكن أن حيتمل قوله على هذا التوجيه ، واهللا أعلم 

وال يظهر موافقته لقوهلم مـن      وهذا خمالف ملا ورد عن اجلمهور ،        . يف جهنم   : يف الساهرة   : وقال قتادة    -3
 .واهللا أعلم . أي وجه 

والقول األول ، وهو قول مجهور السلف ، هو القول الراجح ، وهو املعروف من لغة العرب ، قال أمية                    
  : بن أيب الصلت 

  وما فاهـوا بـه أبـد مقيــم     وفيهــا حلـم ساهـرة وحبــر
. حليوان وسهرهم ، فسميت بذلك للمالبسة ، واهللا  أعلم           وإمنا مسيت األرض ذا االسم ؛ ألن فيها نوم ا         

  معاين القرآن للفراء ، وتفسري الطربي : انظر 
  

  : اختلفت عبارة السلف يف تفسري طوى على األقوال   )2(

أنه اسم الوادي ، عن ابن عباس من طريق علي بن أيب طلحة ، وجماهد من طريق أبن أيب جنيح ، وقتادة        : األول    

  .  سعيد ، وابن زيد ، وهذا هو أظهر األقوال ، واهللا أعلم من طريق

أنه أمر ملوسى بأن يطأ بقدميه ، عن ابن عباس من طريق عكرمة ، وجماهد من طرق ابن جريج، وعكرمة  : الثاين    

  .من طريق يزيد 

دس الـذي طـواه     بالوادي املق : ويكون املعىن   . مبعىن الذي طويته ، عن ابن عباس من طريق العويف           : الثالث    

  .مصدراً خرج من غريه لفظه " طوى"موسى مشياً بقدميه ، ويكون 
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أن أذهب إىل فرعون مصر، إنه قد ناداه : ؛ أي } أذهب إىل فرعون إنه طغى{:  قوله تعاىل -17

   . )1(جتاوز احلد يف العدوان والتكرب

اعرض عليه أن يتطهر من الكفر والتجرب : ؛ أي } فقل هل لك إىل أن تزكى{:  قوله تعاىل -18

   . )2(، فيسلم هللا

أدلك وأرشد إىل الطريق املوصول ملن : ؛ أي } وأهديك إىل ربك فتخشى{:  قوله تعاىل -19

   . )1(بوبيته ، وهو االستسالم هللا ، فيخضع قلبك ويلني ويطيع ، بعد أن كان قاسياً بعيداً عن اخلريملكك بر

                                                                                                                                                         

 على –ويكون . أن طوى مبعىن مرتني ، عن احلسن من طريق ابن جريج ، وجماهد من طريق ابن جريج : الرابع   

الً مطلقـاً  يكرر مرة بعد مرة ، وقد يكون مفعو   :  مصدراً من غري لفظه ، وهو الشيء الذي يثىن ؛ أي             –قوهلم  

ناداه مـرتني يف الـوادي      : بالوادي املقدس مرتني ، أو يكون لناداه ، فيكون املعىن           : للمقدس ، ويكون املعىن     

  .املقدس 

: احلليب  : تفسري الطربي ، ط   : انظر  . (وهذه التفاسري مبنية على قراءة طوى ، فقرئت بالتنوين طوى ، وبتركه               

16 : 146 – 147. (  

لك مصر يف عهد الفراعنة ، وقد كان يف عصر إبراهيم ويوسف يلقب بامللـك ، كمـا ورد يف                    فرعون لقب م    )1(

سورة يوسف ويف قصة إبراهيم يف السنة ، وهذا يعين أن مصر مرت مبرحلتني يف احلكم ، وهي مرحلة امللوك ،                     

سى الذي تـرىب    ، ومرحلة الفراعنة ، ومنهم فرعون مو      " اهلكسوس"وهم من يطلق عليهم يف التاريخ املصري        

وهل فرعون الوالدة هو فرعون اخلروج ، أم ال ؟ يف ذلك خالف بني املؤرخني الذين درسـوا                  . موسى يف بيته    

قال أمل نربك فينا وليدا ولبثت فينـا مـن   {: هذه الفترة ، ونص القرآن يعطي أنه فرعون واحد ؛ كقوله تعاىل       

وليس يف ذلك كبري أمهية ، غري أن النفس تتطلع ملا غاب            واهللا أعلم مبا كان ،      ] 18: الشعراء  [} عمرك سنني   

  . عنها بشيء من االهتمام 

أن : ال إله إال اهللا ، وهذا أول ما يدخل به املتزكي اإلسالم ، وقال ابن زيد : عرب عكرمة عن التزكي بأن يقول      )2(
من أسلم : ، قال } جزاء من تزكىوذلك {: اإلسالم ، وقرأ قول اهللا : والتزكي يف القرآن كله : "تسلم ، قال   
أن ال ]  7: عبس [ }  وما عليك أال يزكى{: ، قال يسلم ، وقرأ ] 3: عبس [} وما يدريك لعله يزكى{: ، وقرأ 
  : ويف هذا فائدتان " . يسلم 

ن أن السف يرد عنهم مثل هذه الكليات التفسريية ، وهي حتتاج إىل مجع ، مث استقراء مواقعها يف القرآ                : األوىل    
  . ، للنظر يف تطابق هذه الكلية على مجيع اآليات ، فتكون بعد ذلك مصطلحاً قرآنياً يف اللفظة

أن ابن زيد يكثر من ذكر النظائر القرآنية ، وهو مما يدخل بتفسري القرآن بالقرآن ، وهـذه املـسألة                    : الثانية    
  . صاحلة للدراسة ملعرفة طريقة ابن زيد يف هذا األسلوب التفسريي 
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فأظهر موسى عليه السالم لفرعون العصا واليد عالمة : ؛ أي } فأراه اآلية الكربى{:  قوله تعاىل -20

   .)2(واضحة على نبوته وصدقه فيما جاء به

كانت نتيجة هذه املقابلة وعرض اآلية مل يصدقها : ؛ أي } فكذب وعصى{:  قوله تعاىل -21  

  . فرعون ، وخالف من أمره به موسى عليه السالم من الطاعة 

مث أعرض عن اإلميان مبا جاء به موسى عليه السالم : ؛ أي } مث أدبر يسعى{:  قوله تعاىل -22  

  .ومضى يف عمل الفساد 

                                                                                                                                                         

على ما يف هاتني اآليتني من لني اخلطاب، أنقله بطوله ملا ) 88: التباين يف أقسام القرآن (علق ابن القيم يف كتابه   )1(
فقل هل لك إىل أن تزكى وأهديك إىل ربك {: مث أمره أن خياطبه بألني خطاب ، فيقول : "قال : فيه من الفائدة 

  : طف اخلطاب ولينه وجوه ، ففي هذا من ل] 19– 18: النازعات [} فتخشى 
إخراج الكالم خمرج العرض ، ومل خيرجه خمرج األمر واإللزام ، هو ألطف ، ونظريه قول إبراهيم لضيفه : أحدها   

  .كلوا : ومل يقل ] 27: الذاريات [} أال تأكلون{: املكرمني 
دة ، فعرض عليه أمراً يقبله كل عاقل النماء والطهارة والربكة والزيا: ، والتزكي } إىل أ، تزكى{قوله ك : الثاين   

  .وال يرده إال كل أمحق جاهل 
  . أزكيك ، فأضاف التزكية إىل نفسه ، وعلى هذا خياطب امللوك : ومل يقل } تزكى{: قوله : الثالث   
فنسب اهلداية إليـه ، والتزكـى إىل        . أكون دليل لك ، وهادياً بن يديك        : ؛ أي   } وأهديك{: قوله  : الرابع    
هل لك أن أدلك على كرت تأخذ       : أكون دليالً لك وهادياً ، فتزكى أنت ، كما تقول للرجل            : خاطب ؛ أي    امل

  . أعطيتك : منه ما شئت ؟ وهذا أحسن من قوله 
: ، فإن يف هذا ما يوجب قبول ما دل عليه ، وهو أن يدعوه ويوصـله إىل ربـه                    } إىل ربك {: قوله  : اخلامس    

وهو نوع مـن خطـاب      . جنيناً ، وصغرياً ، وكبرياً ، وآتاه امللك         : ، ورباه بنعمه    فاطره وخالقه الذي أوجده     
: وتقول للولد . أال تطيع سيدك وموالك ومالكك : كما تقول ملن خرج عن طاعة سيده : االستعطاف واإللزام 

  =          . أال تطيع أباك الذي رباك 
خشيته ؛ ألن من عرف اهللا خاف ، ومن مل يعرف مل خيفه ؛ إذا اهتديت إليه وعرفته } فتخشى{: قوله : السادس   =

  . ، فخشية اهللا مقرونة مبعرفته ، وعلى قدر املعرفة تكون اخلشية 
هل لك يف ذلك حاجة أو إرب؟ ومعلوم أ، كل : فائدة لطيفة ، وهي أن املعىن } هل لك{: أن يف قوله : السابع   

: عو إىل حاجته ومصلحته ؛ ال إىل حاجة الداعي ، فكأنه يقول             عاقل يبادر إىل قبول ذلك ؛ ألن الداعي إمنا يد         
  . احلاجة لك ، وأنت املتزكي ، وأنا الدليل لك ، واملرشد لك إىل أعظم مصاحلك 

فسر السلف اآلية بأا العصا واليد ، ويف هذا إشارة إىل أن لفظ اآلية يف اآلية يراد به جنسها ، ال أـا آيـة                           )2(
  . واحدة 



 31

من سعيه بالفساد أنه : ؛ أي } أنا ربكم األعلىفقال * فحشر فنادى {:  قوله تعاىل -24 -23  

أنا ربكم األعلى ، ويف هذه رد ملا جاء به موسى عليه السالم من : مجع قومه وأتباعه ، ونادى فيهم قائالً 

  . دعوته لربه ، فزعم أنه رب لقومه 

نيا بالغرق، فناله اهللا بعقوبة الد: ؛ أي } فأخذه اهللا نكال اآلخرة واألوىل{:  قوله تعاىل -25  

   .)1(واآلخرة بالنار ، على ما فعله يف أول أمره وآخره

إن يف ما حدث لفرعون موعظة ملن : ؛ أي } إن يف ذلك لعربة ملن خيشى {:  قوله تعاىل -26  

   . )2(يتعظ وخياف عقاب اهللا

: قائلني يقول تعاىل للمكذبني بالبعث ال} ءانتم أشد خلقاً أم السماء بناها {:  قوله تعاىل -27  

أأنتم أيها الناس أصعب يف اإلجياد ، أم إجياد السماء وابتداعها أصعب ؟ وال شك : } أءذا كنا عظاما خنرة{

  . أن خلق السماء أصعب ، ويف هذه داللة على وقوع البعث الذي أنكروه 

  . شيدها : ؛ أي } بناها{: مث بني كيفية خلقه للسماء جبمل متعاقبة ، فقال   

؛ أي جعل } رفع مسكها{: بني كيف بناؤها بقوله } رفع مسكها فسوها{عاىل ك  قوله ت-28  

  . ارتفاعها ارتفاعاً عالياً يف البناء ، معتدلة األرجاء ، ال فطور فيها ، وال تفاوت 

جعل ليل السماء مظلماً ، وأظهر : ؛ أي } وأغطش ليلها وأخرج ضحاها{:  قوله تعاىل -29  

   . )1(ضحاها بنور الشمس

                                                 

 خالف بني السلف يف اآلخرة واألوىل ، وسببه أنه وصف ملوصوف حمذوف ، فقال كل منهم ما يناسـب                     وقع  )1(
  : هذا املوصوف على سبيل التواطؤ ، وكل األقوال حمتملة ، وأقواهلم كاآليت 

أنا ربكم  {، وقوله   ] 38: القصص  [} ما علمت لكم من إله غريي     {: آخر كالمه وأوله ، وهو قوله       : األول    
وهذا قول ابن عباس من طريق أيب الضحى والعويف ، وجماهد من طريق عبد الكرمي               ] 24: النازعات  [} علىاأل

  . اجلزري وابن أيب جنيح ، والشعيب من طريق إمساعيل األسدي وزكريا ، والضحاك من طريق عبيد 
  . عيد اآلخرة والدنيا ، عن احلسن من طريق عوف وقتادة ، وعن قتادة من طريق س: الثاين   
أنا ربكم األعلى ، عن أيب رزين من طريق إمساعيل بـن            : قوله  : تكذيبه وعصيانه ، واآلخرة     : األوىل  : الثالث    

  =                   .مسيع 

  .أول عمله وآخر عمله ، وهو قول جماهد من طريق منصور ، والكليب من طريق معمر : رابع   =
، } ءانتم أشد خلقـا   {: لبعث وبني أدلته اليت تبدأ بقوله تعاىل        جاء قصة موسى مع فرعون بني إنكار املنكرين ل          )2(

وفيها إشارة إىل ديد هؤالء املنكرين بأن اهللا قد عذب من هو أشد منهم قوة ، وأم ال يعجزونه إن مل يؤمنوا                       
  . مبا جاء به نبيه أن يقع م ما وقع بفرعون ، واهللا أعلم 
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 بعد خلق السماء وإغطاش )2(بسط األرض: ؛ أي } واألرض بد ذلك دحاها{:  قوله تعاىل -30  

   . )3(ليلها وإخراج ضحاها

أظهر من األرض ماءها وكألها من : ؛ أي } أخرج منها ماءها ومرعاها{:  قوله تعاىل -31  

   .)4(النبات

                                                                                                                                                         

 عنهما ظلمة الليل وضوء الضحى ، والشمس يف السماء ، أضاف ظلمة              ملا كان طلوع الشمس وغروا ينتج       )1(
  .هذا من قول الطربي يف تفسريه . الليل وضوء الضحى إليه 

  . قتادة من طريق سعيد ، والسدي من طريق أيب محزة ، وسفيان من طريق عبد الرمحن : ورد التفسري بذلك عن   )2(
: النازعـات  [} أخرج منها ماءها ومرعاها{: ثها وشقها ، وقال حر} دحاها{: "وعرب ابن زيد عن ذلك بقوله         

حني شقها أثبت :  ، وقال ]31-29: عبس [} وفاكهة وأبا{: حىت بلغ } مث شققنا األرض شقا{: ، وقرأ ] 31
فجعل الدح  مفسراً مبا بعدها ، وكذا ورد عن ] " . 12: الطارق [} واألرض ذات الصدع{: هذا منه ، وقرأ 
  .  وهذا من متام الدحو ال من تفسريه على لفظه ، واهللا أعلم . ابن عباس 

 أشكل على بعض العلماء هذا النظم يف سياق خل السماء واألرض ، ذلك أن اهللا ذكر يف أكثر من موضع خل                  )3(
  =هو الذي خلق لكم ما يف األرض مجيعا مث {: األرض قبل خلق السماء ؛ مثل قوله تعاىل 

قل انبئكم لتكفرون بالذي خلق األرض يف يومني وجيعلون له أندادا بذلك رب   { : ، وقال   } استوى إىل السماء    =
مث استوى إىل * وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواا يف أربعة أيام سواء للسائلني * العاملني 

فقضهن سبع مسـوات يف يـومني       * ني  السماء وهي دخان فقال هلا ولألرض أئتيا طوعا و كرها قالتا أتينا طائع            
] 12-9:  فصلت [ } وأوحى يف كل مساء أمرها وزينا السماء الدنيا مبصابيح وحفظا وذلك تقدير العزيز العليم 

.  
أن اهللا خلق األرض يف يومني غـري        : واجلواب الصحيح يف ذلك ما ذهب إليه حرب األمة ابن عباس ، وفحواه                

. لقها ، مث دحا األرض ، فاخللق غري الدحو الذي تتحدث عنه آية النازعات          مدحوة ، مث استوى إىل السماء فخ      
: تأويل مشكل القـرآن  : (، وانظر  ) تفسري الطربي ، وفتح الباري ، سورة فصلت من كتاب التفسري          : (انظر  
أن واألرض مع ذلك دحاها ، وهذا يبني        : وقد جعل جماهد والسدي املعىن    ) . 243 : 2:  ، وذيب اللغة     67

اإلشكال قد ورد عليهما ، فخلصا منه ذا التأويل ، وهو ضعيف ؛ ألن داللة اآلية واضحة على قول ابن عباس 
، وبقاء اللفظ على معناه ، مع صحة تأويل اآلية ، أوىل من جعله مبعىن               " مع"مبعىن  " بعد"، وال حتتاج إىل تأويل      

  . لفظ آخر يحمل عليه تأويل اآلية
، وهذا لتخريج اإلشكال الوارد على اآلية ، ويقال فيه ما قيل يف     " قبل"مبعىن  " بعد"غويني أن   وقد ذكر بعض الل     

  . القول الذي قبله 
} منها{:  هذا اإلخراج من توابع دحو األرض ، واآلية تثبت أن املاء الذي يف األرض أصله من األرض ؛ لقوله           )4(

: تأكله البهائم ، وقد ناسب ذكره هنا، لقوله بعـد ذلـك            مكان الكأل والعشب الذي     : ، واملرعى يف القرآن     
وهو يف النهاية يرجع إليهم ؛ ألن األنعام من متاعهم ، غري أن يف ذكر األنعام هنا إشارة  } متاعاً لكم وألنعمكم  {

اهللا إىل أن األنعام تشاركهم يف التمتع يف األرض ، وأن عليهم زيادة يف ذلك، وهو االعتبار واألتعاظ مبا أنعـز                     
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ألرض ، فهي مثبتة لألرض، ثبت اجلبال يف ا: ؛ أي } واجلبال أرساها{:  قوله تعاىل -32  

   . )1(واألرض مثبتة هلا

ما ذكره من خلق السماء ودحو األرض : ؛ أي } متاعا لكم وألنعامكم{:  قوله تعاىل -33  

  . وإرساء اجلبال منفعة لكم ، تنتفعون به أنتم وأنعامكم مدة من الزمان ، مث ينتهي هذا االنتفاع 

: أي ( اليت تطم )2(إذا جاءت الساعة: ؛ أي } لكربىفإذا جاءت الطامة ا{:  قوله تعاىل -34  

  . )3(تغمرها بعظيم هوهلا ، حىت ال يوجد أكرب منها عرفوا سوء عاقبتهم وتكذيبهم بالبعث

إذا جاءت الطامة ، كان من اإلنسان : أي : } يوم يتذكر اإلنسان ما سعى{:  قوله تعاىل -35  

   . )4(ري وشراملؤمن والكافر تذكر ما عمله يف حياته من خ

جيء جبهنم فأظهرت ، لرياها من يبصر يف : ؛ أي } وبرزت اجلحيم ملن يرى{:  قوله تعاىل -36  

يؤيت جبهنم يومئذ ، هلا سبعون ألف زمام، مع كل زمام : هذا اليوم ، كما ورد يف حديث ابن مسعود 

   . )5(سبعون ألف ملك جيروا

يف حال الفريقني من أهل السعي من الناس؛ فبدأ تفصيل : } فأما من طغى{:  قوله تعاىل -37  

  . بالذي جتاوز احلد يف أعماله ، وهو املكذوب بالبعث ؛ ألن السورة يف النعي عليه ، وإثبات ما أنكره 
                                                                                                                                                         

كلوا وارعوا أنعمكم إن يف ذلك آليـات  {: عليهم به ، لكيال يكونوا كاألنعام أو أضل سبيالً ؛ كما قال تعاىل          
  . ، واهللا أعلم ] 54: طه [} ألويل النهى

 تثبت هذه اآلية اجلبال مرساه ، كما ورد يف اآليات األخرى أا مرسية لالرض ، وهذا يعين أن اجلبال تثبـت                      )1(
واهللا .  يف األرض ، فلو قلعت من مكاا ملا اسـتقرت األرض             –مرساة  :  أي   – كما أن اجلبال ثابتة      األرض ، 
  . أعلم 

  .من أمساء القيامة ، عظمه اهللا ، وحذره عباده: - يف الطامة – قال ابن عباس من طريق ابن أيب طلحة   )2(
فغذا { يف قوله )  141:  ت(ليد الكويف القاضي  هذا جواب إذا ، وهو مضمر ، وذكر الطربي عن القاسم بن الو  )3(

، وتفسريه هذا يشعر بأنـه      " سيق أهل اجلنة إىل اجلنة ، وأهل النار إىل النار         : "، قال   } جاءت الطامة الكربى    
  . جواب إذا ، ويؤخذ منه أن اجلواب يقدر مبا يناسب السياق ، واهللا أعلم 

ومـا بعـدها،    ] 37: النازعـات   [} فأما من طغى  {: له  وذكر يف وجواب إذا قول آخر ، وهو مبين على قو            
  .إذا جاءت الطامة الكربى ، كانت أحوال الطاغني كذا ، وأحوال املتقني كذا ، واهللا أعلم : والتقدير 

  . غلب استخدم لفظ السعي يف القرآن على ما يعلمه اإلنسان من خري و شر   )4(
: ، وقولـه  ] 91: الـشعراء  [} وبرزت اجلحيم للغـاوين {: عاىل رواه مسلم ، وقد ورد هذا املعىن يف قوله ت     )5(

، ويالحظ يف هذه األفعال أا جاءت على صيغة املفعول داللـة علـى              ] 23: الفجر  [} وجائ يومئذ جبهنم  {
االهتمام باحلدث دون فاعله ، كما يالحظ أن اآلية ذكرت جميء النار دون اجلنة؛ ألن املقام مع املكذبني بالبعث 

  . اسب ذلك ذكرها ديداً ، واهللا أعلم ، فن
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قدم احلياة الدنيا مبا فيها من امللذات الزائلة عن : ؛ أي } وءاثر احلياة الدنيا{:  قوله تعاىل -38  

  . نعيم اآلخرة 

مآل هذا املكذب بالبعث ومسكنه النار اليت : ؛ أي } فإن اجلحيم هي املأوى{: قوله تعاىل  -39  

  .قد جتحمت من شدة اإليقاد 

، هذا الفريق الثاين، وهو من } وأما من خاف مقام ربه وى النفس عن اهلوى{:  قوله تعاىل -40

   .)1(ن املعاصيامتأل قلبه باخلوف من قيام أمام ربه ، وكف نفسه عن ما ترغبه م

أن اجلنة هي مرجع ومستقر : هذا جواب أما ، واملعىن } فإن اجلنة هي املأوى{:  قوله تعاىل -41

  . من خاف مقام ربه ، وى النفس عن اهلوى 

يسألك املكذبون بالبعث مىت تقع : ؛ أي } يسألونك عن الساعة أيان مرساها{:  قوله تعاىل -42

  الساعة ؟ 

؛ يف أي شيء أنت من ذكر الساعة والبحث عن وقت } فيم أنت من ذكراها {: قوله تعاىل -43

وقوعها ؟ ؛ أي ليس هذا من شأنك ، بل شأنك اإلعداد هلا ، كما قال صلى اهللا عليه وسلم للسائل عنها 

  . ماذا أعدت ا : 

  . ها إىل ربك مرجع علم وقوعها ، وعلم ما في: ؛ أي } إىل ربك منتهاها {:  قوله تعاىل -44

هذا بيان ملهمة الرسول صلى اهللا عليه وسلم ، : } وإمنا أن منذر من خيشاها{:  قوله تعاىل -45

  . وهي ختويف الناس وحتذيرهم من الساعة وأهوهلا ، وخص اخلائفني ، منها بالذكر ألم املنتفعون ا 

كأن هؤالء املكذبني : ي ؛ أ} كأم يوم يروا مل يلبثوا إال عشية أو ضحاها{:  قوله تعاىل -46

بالبعث يوم يعاينون الساعة بأبصارهم ، ومل ميكثوا يف هذه الدنيا إال زمناً يسرياً ، ال يتجاوز قدره آخر 

  . النهار ، أو أوله ، واهللا أعلم 
  
  

  سورة عبس
  42: آياا 

  سورة عبس

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
                                                 

  .  غلب اسهم اهلوى على ما هو مذموم   )1(
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* أما من استغىن * أو يذكر فتنفعه الذكرى * ه يزكى وما يدريك لعل* أن جاءه األعمى * عبس وتوىل { 

كال إا * فأنت عنه تلهى * وهو خيشى * وأما من جاءك يسعى * وما عليك إال يزكى * فأنت له تصدى 

قتل اإلنسان * كرام بررة * بأيدي سفرة * مرفوعة مطهرة * يف صحف مكرمة * فمن شاء ذكره * تذكرة 

مث إذا شاء * مث أماته فأقربه * مث السبيل يسره * من نطفة خلقه فقدره * من أي شيء خلقه * ما أكفره 

وفاكهة * وحدائق غلبا * وزيتونا وخنال * وعنبا وقصبا * فلينظر فيها حبا * كال ملا يقض ما أمره * أنشره 

احباته وص* وأمه وأبيه * يقوم يفر املرء من أخيه * فإذا جاءت الصاخة * متاعا لكم وألنعامكم * وأبا 

ووجوه يومئذ * ضاحكة مستبشرة * وجوه يومئذ مسفرة * لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه * وبنيه 

  .} أولئك هم الكفرة الفجرة * ترهقها فترة * عليها برة 

  سورة عبس

أتى إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه : نزلت سورة عبس بشأن عبد اهللا بن أم مكتوم ، قالت عائشة   

فجعل النيب صلى اهللا عليه وسلم : قال . أرشدين ، وعنده من عظماء املشركني : ول وسلم فجعل يق

عبس {: ال ، ففي هذا أنزلت : أترى مبا أقوله بأساً ؟ فيقول : يعرض عنه ، ويقبل على اآلخر ، ويقول 

  .} وتوىل

ن قطب وجهه وكلح ؛ ألجل أ: ؛ أي } إن جاءه األعمى* عبس وتوىل {:  قوله تعاىل - 1-2  

  .) 1(جاءه األعمى يسترشد عن الدين ، وأعرض وانشغل عنه بالغين الكافر رجاء أن يسلم

وما يعلمك ، لعل هذا األعمى الذي عبست يف : ؛ أي } وما يدريك لعله يزكى{:  قوله تعاىل -3  

   ..)2(وجهه يتطهر من ذنوبه مبوعظتك ، فيسلم؟

فإن مل يقع منه تزك ، حصل االتعاظ باملوعظة : ؛ أي } أو يذكر فتنفعه الذكرى{:  قوله تعاىل -4  

   .)3(، فتنفعه ولو بعد حني؟

                                                 

وجاء ذكر عبد اهللا بن أم مكتـوم        .  جاء اخلطاب على صيغة الغيبة تلطفاً يف عتاب النيب صلى اهللا عليه وسلم                )1(
قاً لقلب النيب صلى اهللا عليه    بوصفه إشعاراً بعذره يف عدم معرفته بانشغال الرسول صلى اهللا عليه وسلم ، وترقي             

  . وسلم ألجل علته ، وهي العمى ، حيث حيتاج من الرعاية ما ال حيتاجها غريه، واهللا أعلم 
يسلم ، وهذا فيه إشارة إىل أن ابن أم مكتوم مل يسلم بعد، وقد سبق بيان : فقال " يزكى" عرب ابن زيد عن معىن   )2(

  . ، وهي أن التزكي يف القرآن مبعىن اإلسالم كلية تفسريية هلذا اللفظ عند ابن زيد 
  :  يف ذكر التزكي وبعده التذكر ، وهو حصول أثر التذكري احتماالن   )3(
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؛ أما من عد نفسه غنياً عنك ، وعن } فأنت له تصدى* أما من استغىن {:  قوله تعاىل - 5-6  

  .   ، فأنت تتعرض له )1(اإلميان بك

   .)2(هذا الكافر؟أي شيء سيلحقك إذا مل يسلم : ؛ أي } وما عليك أال يزكى{ قوله تعاىل -7  

أما هذا : ؛ أي } فأنت عنه تلهى* وهو خيشى * وأما من جاء يسعى {:  قوله تعاىل -8-10  

األعمى الذي أتى حيث اخلطي إليك بنفسه ، وقد وفر يف قلبه اخلوف من اهللا ، فأنت تنشغل عنه ذا 

  .الكافر املظنون إسالمه 

 –ا األمر كما فعلت يا حممد عليه الصالة والسالم م: ؛ أي } كال إا تذكرة{:  قوله تعاىل -11  

  . إن هذه اآليات موعظة وتذكرة ملن أراد أن يتذكر . من أن تعبس يف وجه من جاء يسعى 

 أن يتعظ - صادقاً يف إرادته–فمن أراد من عباد اهللا : ؛ أي } فمن شاء ذكره{:  قوله تعاىل -12  

   . )3(بالقرآن وآياته حصل له االتعاظ

هذا القرآن مكتوب يف صحف املالئكة ، وهي : ؛ أي } يف صحف مكرمة{:  قوله تعاىل -13  

   .)4(صحف شريفة رفيعة القدر

                                                                                                                                                         

تطهري ، وهذا جانب التخلية ، وحصول التذكر        : أن يكون األمر من قبيل التخلية والتحلية ، فالتزكي          : األول    
  . يف القلب حتلية 

ما حيصل فيه القلب مـن يـسريها ،     : كمال حصول املوعظة يف القلب ، والتذكر        : أن يكون التزكي    : الثاين    
  . إن مل يقع منه كمال تزك ، وقع منه يسري ينفعه يف املستقبل ، واهللا أعلم : ويكون املعىن 

 أن املناسب استغىن مباله ، وال مينع أن يكون هذا الكافر غنياً مباله ، غري:  يذكر بعض املفسرين أن معىن استغىن   )1(
  .لسبب الرتول أن يكون استغىن عن اإلميان بالرسول صلى اهللا عليه وسلم ، واهللا أعلم 

احتماالً آخر ، وهو أن تكون نافية ، ويكون املعىن ، ال شيء عليك إذا مل يسلم                 " ما" يذكر بعض املفسرين يف       )2(
  . هذا الكافر ، واألول أنسب لسياق العتاب ، واهللا أعلم 

كال االحتمالني إشارة ملهمة النيب صلى اهللا عليه وسلم ، وهي أن عليه البالغ ، أما اهلداية فمن اهللا ، كمـا   ويف    
وما على الرسول إال    {: ، وقال   ] 272: البقرة  [} ليس عليك هداهم ولكن اهللا يهدي من يشاء       {: قال تعاىل   
  ] .54: النور [} البالغ املبني

غري أن سياق اآليات    . فمن شاء من العباد ذكر اهللا       : إىل اهللا ، واملعىن     " ذكره" يف    أعاد بعض املفسرين الضمري     )3(
  . يدل على األول ؛ ألن احلديث عن القرآن قبل هذه اآلية وبعدها ، واهللا أعلم 

  :  وقع خالف يف املراد بالصحف ، وهو مبين على االختالف يف املراد بالسفرة ، على قولني   )4(
لسفرة املالئكة ، وهو قول ابن عباس من طريق العويف ، وابن زيد ، ونسبه ابن كـثري إىل جماهـد     أن ا : األول    

  .والضحاك 
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هي يف مكان عال وقدر رفيع ؛ ألا بأيدي املالئكة ، : ؛ أي } مرفوعة مطهرة{:  قوله تعاىل -14  

  . ولذا فإن الدنس ال يقرا 

هذه الصحف اليت كتب ا القرآن بأيدي رسل اهللا من  : ؛ أي} بأيدي سفرة{:  قوله تعاىل -15  

   . )1(املالئكة الذين يؤدون عنه وحيه إىل عباده

؛ أي ك هؤالء السفرة من املالئكة يف مرتبة شريفة عند اهللا ، } كرام برره{:  قوله تعاىل -16  

أمرهم ويفعلون ما ال يعصون اهللا ما {:  ، وهم كثريو اخلري ، كثريو الطاعة )2(حيث خصهم بوحيه

  ] .6: التحرمي  [)3(}يؤمرون

 ، لشدة )5( بالقتل)4(هذا دعاء على اإلنسان الكافر: } قتل اإلنسان ما أكفره{:  قوله تعاىل -17  

  . ، ومن الزم ذلك لعنه وطرده من رمحة اهللا )1(كفره باهللا

                                                                                                                                                         

هم أصحاب : أن السفرة القراء ، قاله قتادة من طريق سعيد ، وذكر ابن كثري عن وهب بن منبه ، قال          : الثاين    
  . حممد صلى اهللا عليه وسلم 

فوصفهم ..."  املاهر بالقرآن مع السفرة الكرام الربرة: "ه صلى اهللا عليه وسلم والقول األول أرجح ؛ لداللة قول  
، ال الربرة " األبرار"مبا ورد يف هذه اآليات ، ومحله عليه أوىل ، مث إن وصف املؤمنني يف القرآن جاء على صيغة        

  . ، مما يشعر أن املعين ذا الوصف املالئكة 
 أيب طلحة ، وقتادة من طريق معمر ، عن السفرة بأم الكتبة، كما عرب قتادة                 عرب ابن عباس من طريق علي بن        )1(

وأوىل األقوال يف : "من طريق سعيد بأم القراء ، وتأويل السفرة بالرسل يشمل هذه املعاين ، قال اإلمام الطربي
 وجه التأويل إىل ما قلنا وإذا... هم املالئكة الذين يسفرون بني اهللا ورسله بالوحي : ذل بالصواب قول من قال 

هم القراء ؛ ألن املالئكة هي اليت تقرأ        : هم الكتبة ، والذي قاله القائلون       : ، احتمل الوجه الذي قاله القائلون       
  " .الكتب ، وتسفر بني اهللا وبني رسله 

} مـا كـاتبني   كرا{: هو الشريف يف جنسه ، وقد وصف اهللا املالئكة ذا الوصف يف قوله تعـاىل                :  الكرمي    )2(
  ] .11: االنفطار [

  " .ومن هنا ينبغي حلامل القرآن أ، يكون يف أفعاله وأقواله على السداد والرشاد: " قال ابن كثري   )3(

" . أو فعل باإلنسان، فإمنا عىن به الكـافر       ) قتل اإلنسان (ما كان يف القرآن     : " قال جماهد من طريق األعمش        )4(
إن {: الغالب يف إطالق لفظ اإلنسان ، يف القرآن النازل مبكة ؛ كقوله ) "326 : 30(وقال الطاهر بن عاشور     

  ] ..." .3: القيامة [} أحيسب اإلنسان ألن جنمع عظامه{، ] 6: العلق [} اإلنسان ليطغى

محته ، لعن ، وهو تفسري باملعىن ؛ ألن من دعاء عليه اهللا بالقتل ، فقد طرده من ر" : قتل"عرب املفسرون عن معىن   )5(
وحيسن الوقـف يف    ] 4:الربوج  [} قتل أصحاب األخدود  {: تفسري ابن عطية لقوله     : انظر  . (وهو معىن اللعن  
  . ، واالستئناف مبا بعدها ، لبيان املعىن فيهما " اإلنسان"هذه اجلملة على 
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ما أصل خلق : ملعىن استفهام على سبيل التقرير ، وا: } من أي شيء خلقه{:  قوله تعاىل -18  

  .هذا اإلنسان حىت يستغين عن اإلميان بربه ويكفر ؟ 

بني اهللا يف هذا أصل اإلنسان ، وأن منشأه من ماء : } من نطفة خلقه فقدره{:  قوله تعاىل -19  

  . قليل هو أصل هذا التناسل البشري ، وأنه قدره بعد ذلك أطواراً يف اخللق ، حىت صار جنيناً يف بطن أمه 

مث بعد هذه األطوار اليت عاشها يف بطن أمه، سهل : ؛ أي } مث السبيل يسره{:  قوله تعاىل -20  

   . )2(اهللا له اخلروج من هذا البطن

حكم اهللا عليه باملوت بعد أن عاش يف هذه احلياة ، : ؛ أي } مث أماته فأقربه{:  قوله تعاىل -21  

  . )3(وأمر بدفنه يف باطن األرض 

                                                                                                                                                         

أي شـيء   :  الكالم   تعجبية ، وقد جعلها بعض املفسرين استفهامية، ويكون تقدير        " ما" هذا التفسري على أن       )1(
 أبلغ يف هذا املقام ، وهو أنسب يف بيان شدة كفر هذا الكافر ، واهللا                – فيما يظهر    –، والتعجب   . جعله يكفر   

  . أعلم 
  . االشتراك اللغوي ، واهللا أعلم : ويكون اخلالف من اختالف التنوع الذي يرجع إىل أكثر من معىن ، وسببه   

  : ، وقد اختلف السلف يف املراد ذا السبيل يف اآلية ، على قولني الطريق :  السبيل يف اللغة   )2(
طريق خروجه من بطن أمه ، وهو قول ابن عباس من طريق العويف ، وأيب صاحل من طريـق                   : السبيل  : األول    

  . إمساعيل ، والسدي من طريق سفيان ، وقتادة من طريق معمر وسعيد ، وهذا القول يناسب السياق 
طريق احلق والباطل ، بيناه وأعلمناه ، وهو قول جماهد من طريق منصور وابن أيب جنيح، وجعل              : لسبيل  ا:الثاين    

، وقول احلسن مـن طريـق   ] 3:اإلنسان [} إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفورا{: اآلية نظري قوله تعاىل   
  .هذا القول حممول على نظري له يف القرآن ، و" سبيل اإلسالم: والسبيل : "قتادة ، وعرب عنه ابن زيد ، بقوله 

مث الطريق : وأوىل التأويلني عندي بالصواب قول من قال        : "ورجح الطربي القول األول بداللة السباق ، فقال           
وإمنا قلنا ذلك أوىل التأويلني بالصواب ؛ ألنه أشبههما بظـاهر اآليـة ،              . ، وهو خروجه من بطن أمه ، يسره         

لها وبعدها عن صفته خلقه ، وتدبريه جسمه ، وتصريفه إياه يف األحوال ، فاألوىل أن يكون                 وذلك أن اخلرب قب   
  " . أوسط ذلك نظري ما قبله وما بعده

ويكون هذا االختالف من قبيل اختالف التنوع الذي يرجع إىل أكثر من معىن ، وسببه التواطؤ يف لفظ السبيل                     
  .، واهللا أعلم 

  :أقربه اهللا ، وقربه فالن ، كما قال األعشى : قابر ، واآلمر به مقرب ؛ فتقول  يسمى املباشر للدفن   )3(
  لعــاش ولــم ينقـل إىل قابــر    ولو أسند ميـت إلـى صدرهــا  
  .إىل دافن يدفنه يف قربه : أي   
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بعد أن ميوت هذا اإلنسان ، فإن اهللا سيبعثه إذا : ؛ أي } مث إذا شاء أنشره{: ىل  قوله تعا-22  

   .)1(أراد ذلك ، وهو كائن يوم ينفخ يف الصور

ليس األمر على ما يظنه من اشتد كفره من انه : ؛ أي } كال ملا يقض ما أمره{:  قوله تعاىل -23  

  .)2(هلا على رسوله صلى اهللا عليه وسلمأدى حق اهللا ، بل إنه مل يؤد أوامر اهللا اليت أنز

 مستعيناً مبا وهبه اهللا )3(فيعترب هذا الكافر: ؛ أي } فلينظر اإلنسان إىل طعامه{:  قوله تعاىل -24  

   .)4(من النظر بعينيه إىل األحوال اليت مير ا طعامه ، حىت يصل إليه ، فإنه لو اعترب لترك كفره

فلينظر إىل : هذا البدء بذكر أحوال الطعام ، واملعىن : } ملاء صباأنا صببنا ا{:  قوله تعاىل -25  

   .)5(إلقائنا املطر من السماء إىل األرض بغزارة وقوة

ملا أنزلنا هذا املطر على األرض واستقر ا مدة : ؛ أي } مث شققنا األرض شقا{:  قول تعاىل -26  

  . ، أنبت النبات ، ففتق هذا النبات األرض وخرج منها 

فأنبتنا يف هذه : ؛ أي } وزيتونا وخنال* وعنبا وقضبا * فأنبتنا فيها حبا {:  قوله تعاىل -27-29  

النخيل ، وكلها كانت معروفة هلم , ، والزيتون ، )1(احلبوب ، وكروم العنب ، والعلف: األرض املتشققة 

  . يستفيدون من شجرها ومثرها 
                                                 

قـب احلـدثني ،     فللداللة على تعا  : ، أما األوىل    " مث"، و   " الفاء" يالحظ يف اآليات السابقة تكرر العطف بـ          )1(
عد فللداللة على تراخ وبعد بني احلدثني، وسرعة وجود اآلخر ب         : وأما الثاين   . وسرعة وجود اآلخر بعد األول      

، إشارة إىل   } من نطفة خلقه فقدره   {: فللداللة على تراخ وبعد بني احلدثني ؛ فقوله تعاىل          : وأما الثاين   . األول  
، وهذا إشارة إىل طول الزمان الذي يقر فيه } مث السبيل يسره{:أن األطوار املقدرة تعقب حال النطفة ، مث قال         

، وهذا يدل على تراخ بني خروجه من بطن أمـه إىل            } ماته فأقربه مث أ {: اجلنني يف البطن بعد التقدير ، مث قال         
موته ، وهي فترة احلياة اليت يعيشها ، أما الفترة اليت بني موته ودفنه فإنه يسرية ، ولذا جاء التعقيب بالفاء ، وملا     

  . ، واهللا أعلم " مث"كان الزمن بني املوت والبعث طويالً ، جاء التعقيب حبرف العطف 
" يقـض "وهو ذا جيعل الضمري يف " . ال يقضي أحد أبداً ما افترض عليه: "ال جماهد من طريق ابن أيب جنيح        ق  )2(

عاماً للكافر واملؤمن ، ويكون املؤمن على قوله هذا داخالً يف معىن هذه اآلية ، وهذا القول صحيح يف التفسري ؛ 
  .ن قياساً ، واهللا أعلم تصدق على املؤم– وإن كانت نازلة يف الكافر –ألن اآلية 

 اخلطاب هنا للكافر ، وهو إن كان نازالً فيه أوالً ، فإنه ال يعين أنه خمتص به ، بل يدخل معه غريه؛ ألن االعتبار   )3(
  .مطلوب منه ومن املؤمن ، واهللا أعلم 

  " . آية هلم : } فلينظر اإلنسان إىل طعامه: "قوله : " قال جماهد   )4(

أنا "والقراءة األخرى   ,على االستئناف ؛ أي أنه استأنف اخلرب مبيناً األحوال اليت مير ا الطعام ،               " إنا: " فرئ    )5(
على البدل ، وهو بدل اشتمال ، وهذا يعين أن األحوال املذكورة اليت مير ا الطعام ، هي حمل النظر واالعتبار ، 

  .واهللا أعلم 
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ساتني قد أحيط عليها بسور من شجر أو حجر أو وب: ؛ أي } وحدائق غلبا{:  قوله تعاىل -30  

   . )2(غريه ، وهذا البساتني شجرها عظيم اجلذع ، ملتف بعضها على بعض لطوهلا

فاكهة من مثار هذه األشجار : وأنبتنا ذا املاء املنصب : ؛ أي } وفاكهة وأبا{:  قوله تعاىل -31  

   . )3(عىيتفكه الناس بأكلها ، وعشباً تأكله أنعامهم يف املر

                                                                                                                                                         

الفصفـصة، وعـن   :  ابن عباس من طريق علي بن أيب طلحة  عن:  وردت عبارة السلف عن القضب كاآليت      )1(
: الرطبة ، وعن احلسن من طريق يـونس        : الفصافص ، وعن الضحاك من طريق عبيد        : قتادة من طريق سعيد     

  . العلف 
  .القضب : الرطبة ، وأهل مكة يسمون القت : يعين بالقضب : وقال ابن جرير   
العلف ، والرطبة ،    : ، فعرب عنه كل واحد منهم بأحد أمسائه ، وهي           وهذا يعين أن القضب له أكثر من مسمى           

  . والقت ، وهو الربسيم كذلك 
وأن محل تفسري السلف على املثال ال التعيني يف هذا الوضع ، فإن القضب يطلق على ما يقضب من النبـات ؛                  

 كاجلربجري والكراث والنعناع ، أي ك يقطع مث ينمو ، ويشمل ذلك أصنافاً كثرية تشبه العلف يف هذا الوصف ؛
  . وغريها ، واهللا أعلم 

... أشجاراً يف بساتني غالظ : } غلبا{: غالظاً ، ويعين بقوله : ؛ يعين } غلبا{: وقوله :  قال أبو جعفر الطربي   )2(
  : اآليت مث ذكر الرواية عن السلف ك" . وبنحو الذي قلنا قال أهل التأويل ، على اختالف منهم يف البيان عنه 

 .ما التف واجتمع ، عن ابن عباس من طريق كليب بن شهاب  -1
 . الطيبة ، عن جماهد من طريق ابن أيب جنيح  -2

الشجر يستظل به يف :  نبت الشجر كله ، عن ابن عباس من طريق كليب بن شهاب ، ومن طريق عكرمة  -3
 . اجلنة 

 . الطوال ، عن ابن عباس من طريق علي بن أيب طلحة  -4

 . ام ، عن قتادة من طريق سعيد ومعمر النخل الكر -5

 . عظام األوساط : عظام ، النخل العظيمة اجلذع ، وعن عكرمة : العظام ، عن ابن زيد  -6

العظيمة اجلذع، وهو تعبري    : وإذا تأملت هذه األقوال وجدا تأتلف وال ختتلف كما قال ابن جرير ، فالغالب               
ت عظيمة اجلذع ، فإا ستلتف وجتتمع كما قال ابن عباس ، وهي عكرمة ، ومثل له ابن زيد بالنخل ، وإذا كان

  =نبت الشجر كله ، وهو الشجر الطويل كما قال ابن عباس ، فنبه على أن   
  

الشجر يصلح أن يكون ذه الصفة ، والعادة جرت على طيب شجر هذه احلدائق ، وهو تفسري جماهد ، واهللا                      =
  .أعلم 

ما يأكل ابن آدم ، وقال جماهد مـن         : الفاكهة  :اس ، فقال احلسن من طريق مبارك         جعل السلف الفاكهة للن     )3(
الفاكهة : أما الفاكهة فلكم ، وقال ابن زيد      : ما أكل الناس ، وقال قتادة من طريق سعيد          : طريق ابن أيب جنيح     

  . لنا 
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؛ أي جعلنا هذا الطعام منفعة لكم ، تنتفعون به أنتم } متاعاً لكم وإلنعامكم {:  قوله تعاىل -32  

  . وأنعامكم مدة من الزمان ، مث ينتهي هذا االنتفاع 

تنتفعون ذا املتاع الذي سرعان ما ينتهي ، : ؛ أي } فإذا جاءت الصاخة{:  قوله تعاىل -33  

   . )1(حة العظيمة اليت تصك اآلذان بشدة صواوذلك مبجيء تلك الصي

إذا : ؛ أي } وصاحبته وبنيه* وأمه وأبيه * يوم يفر املرء من أخيه {:  قوله تعاىل -34-36  

  . جاءت تلك الصيحة وقع هروب اإلنسان من هؤالء القرابة ، وهم األخوة واألبوان والزوجة واألبناء 

يهرب هؤالء من بعضهم ألن كل : ؛ أي } ومئذ شأن يغنيهلكل امرئ منهم ي{:  قوهلم تعاىل -37  

   . )1(منهم حاله اليت تشغله من غريه

                                                                                                                                                         

مـا  : األب:  ذلك بقوهلم    أما األب ، فاجلمهور على أنه الكأل والعشب الذي للحيوان ، وقد عرب السلف عن                
أنبتت األرض مما ال يأكل الناس ، أو الكأل واملرعى كله ، ورد ذلك عن ابن عباس من طريق كليب بن شهاب                      
، وعن سعيد بن جبري ، وعن العويف ، وعن جماهد من طريق األعمش أو غريه وسفيان وابن أيب جنيح ، واحلسن                     

  . يق سعيد ، والضحاك من طريق عبيد ، وابن زيد من طريق مبارك ومعمر ويونس ، وقتادة من طر
  .وهذا أعلم من األقوال اليت ذكرت . النبات : األب : وعرب أبو رزين ، فقال   
  . وورد عن ابن عباس من طريق علي بن أيب طلحة ، أنه الثمار الرطبة ، وهو غريب   
 النبات أو العشب على أنه يبيسهما، فيكون        ، وجيوز أن يعود إىل معىن     ) الدر املنثور (ونسب للضحاك أنه التنب       

  . فسر مبآل األب ال عينه ، واهللا أعلم 
: ؛ أي   " أب إىل وطنه  : "أنه شيء الذي يذهب مث يعود ؛ كقوهلم         : وأصل األب يف اللغة دال على العود ؛ أي            

و العشب ، أو الثمار الرطبة      النبات، أ : عاد إليه ، وهذا املعىن متحقق فيما قاله املفسرون يف معىن األب من أنه               
} والنعامكم{: ، أو التنب ؛ ألا جتيء بعد ذهاب ، غري أو األول أوىل ؛ ألنه قول اجلمهور، ولإلشارة إليه بقوله 

  . على ما فسره أصحاب هذا القول ، واهللا أعلم 
لين ، وأي أرض تقلين إن أي مساء تظ: "أما ما ورد عن صديق األمة رضي اهللا عنه من أنه سئل عن األب ، فقال   

  . ، فهو منقطع اإلسناد " قلت يف كتاب اهللا ما ال أعلم 
لعمرك يا ابن اخلطاب ،     : قد عرفنا الفاكهة ، فما األب ؟ قال         : " وما صح عن عمر أنه قرأ هذه اآلية ، فقال             

لها ليست من لغة قريش فإن فيه أن عمر مل يعرف معىن األب ، ولع. ، وله روايات أخرى "  إن هذا هلو التكلف
وفيه أنه جعل طلب معرفة ذلك من التكلف ، ويف هذا إشكال ، وهو هل تطلب مثل هذا يدخل يف . ، فجهلها 
  .اهللا أعلم ! التكلف ؟

  . ورد عن ابن عباس من طريق علي بن أيب طلحة أن الصاخة من أمساء يوم القيامة   )1(
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يف ذلك اليوم : ؛ أي } ضاحكة مستبشرة* وجوه يومئذ مسفرة {:  قوله تعاىل -39 -38  

فريق قد أضاء وجهه واستنار، فهو منبسط منشرح بسبب ما سيالقيه من النعيم : ينقسم الناس إىل فريقني 

 .  

؛ } أولئك هم الكفرة الفجرة* ترهقها فترة * ووجوه يومئذ عليها غربة {:  قوله تعاىل -40-42  

وفريق قد تغربت وجوههم ، وعالها السود والظلمة بسبب ما هي صائرة إليه من العذاب ، وهي : أي 

ساد االعتقاد وجوه الذين ستروا فطرهم بالكفر ، وشقوا ربقة اإلميان بأعمال الفجور، فجمعوا بني ف

  . والعمل ، واهللا أعلم 

  
  سورة التكوير

  29: آياا 

  سورة التكوير

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

وإذا الوحوش * وإذا العشار عطلت * وإذا اجلبال سريت * وإذا النجوم أنكدرت * إذا الشمس كورت 

وإذا * نب قتلت بأي ذ* وإذا املوؤدة سئلت * وإذا النفوس زوجت * وإذا البحار سجرت * حشرت 

علمت نفس ما * وإذا اجلنة أزلفت * وإذا اجلحيم سعرت * وإذا السماء كشطت * الصحف نشرت 

إنه لقول * والصبح إذا تنفس * والليل إذا عسعس * اجلوار الكنس * فال أقسم باخلنس * أحضرت 

 ولقد راءه باألفق *وما صاحبكم مبجنون * مطاع مث أمني * ذي قوة عند ذي العرش مكني * رسول كرمي 

* إن هو إال ذكر العاملني * فأين تذهبون * وما هو بقول شيطان رجيم * وما هو على الغيب بضنني * املبني 

  .وما تشاءون إال أن يشاء رب العاملني * ملن شاء منكم أن يستقيم 

  سورة التكوير

إذا {:  عني ، فليقرأ من سره أن ينظر إىل يوم القيامة كأنه رأي: قال صلى اهللا عليه وسلم   

  .} إذا السماء انشقت{، و } إذا السماء انفطرت{، و } الشمس كورت

                                                                                                                                                         

اآلية لبيان انشغال كل واحد بنفسه يف هذا اليوم ، فقد ورد يف احلديث استشهد النيب صلى اهللا عليه وسلم ذه   )1(
لكل امرئ {: يا عائشة : فقال ! أيبصر بعضنا بعضاً ؟: حيشر الناس حفاة عراة غرالً ، فقالت عائشة  : "أنه قال   

  " .} منهم يومئذ شأن يغنيه
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وقد ورد عن أيب بن كعب رضي اهللا عنه أن اآليات لست األوىل تكون يف آخر الزمان والناس   

  . ينظرون إليها ، ولست األخرية تكون يف يوم القيامة 

 إذا مجع جرم الشمس ، وذهب ضوؤها، فألقيت :؛ أي } إذا الشمس كورت{:  قوله تعاىل -1  

   .)1(يف النار

وإذا جنوم السماء وقعت وانتثرت ، فتغريت : ؛ أي } وإذا النجوم انكدرت{:  قوله تعاىل -2  

   .)2(وطمس ضوؤها
                                                 

  : عرب السلف عن التكوير بالعبارات اآلتية   )1(
بن عباس من طريق العويف ، والضحاك من طريق عبيد ، وقال جماهد من طريـق أيب                 ذهبت ، وهو قول ا     -1

  .غورت : اضمحلت وذهبت ، وقال سعيد بن جبري من طريق جعفر : حيىي
ذهب ضوؤها ، وهو قول أيب بن كعب من طريق أيب العالية ، وقتادة من طريق شعبة ، وقال ابن عباس                      -2

 .أظلمت : من طريق علي بن أيب طلحة 
3- ا ، وهو قول الربيع بن خثيم ، وأيب صاحل من طريق إمساعيل ، ويف رواية أخرى ن طريق إمساعيل                 ر مي :

 .نكست 
ذهاا بذاا ، يلحقه ذهاب ضوئها ، ورميها ، وعلى هذه التفاسري يكـون              : وهذه األقوال ترجع إىل معنيني      

حوال اليت متر ا الشمس يف ذلك اليوم ، فجـاءت  التكوير حمتمالً هلذين األمرين ، ويربط بينهما أما من األ  
  . هذه اللفظة الواحدة دالة على هذه املعاين ، واهللا أعلم 

كما قال اهللا جـل ثنـاؤه ،   " كورت: "الصواب من القول عندنا يف ذلك أن يقال       : "قال ابن جرير الطربي     
لعمامة ، وهو لفها على الـرأس ،        مجع بعض الشيء إىل بعض ، وذلك كتكوير ا        : والتكوير يف كالم العرب     

إمنا معناه  } إذا الشمس كورت  {: وكتكوير الكارة ، وهي مجع الثياب بعضها إىل بعض ولفها ، وكذلك قوله              
مجع بعضها إىل بعض ، مث لفت ، فرمي ا ، وإذا فعل ذلك ا ذهب ضوؤها ، فعلى التأويل الذي تأولنـاه                       : 

 أهل التأويل وجه صحيح، وذلك أا إذا كورت ورمي ـا ذهـب              وبيناه لكال القولني اللذين ذكرت عن     
  " .ضوؤها

وعلى هذا الترجيح من الطربي يزيد معىن اللف واملع ، ومل أجده ألحد من السلف قبـل الطـربي ، وهـو                      
رمي ا ، فإنه مأخوذ من معىن لغوي آخـر يف مـادة   : مستنبط من املعىن اللغوي للتكوير ، كما أن من قال           

الشمس والقمر ثوران   : "طرحته يف األرض ، وقد ورد يف احلديث         : كورت الرجل ؛ أي     : ر ، تقول    التكوي
أما من فسرها بذهبت    . وهذا يشهد هلذا املعىن التفسريي ، ويزيد عليه بيان مآل الشمس            " . مكوران يف النار  

  .  أعلم واضمحلت فإن ذلك الزم لفها كما ذكرى الطربي ، وإذا ذهبت ذهب ضوؤها ، واهللا
  : ورد يف تفسري األنكدار قوالن   )2(

تناثرت ، وهو قول الربيع بن خثيم ، وجماهد من طريق ابن أيب جنيح ، وأيب صاحل من طريق إمساعيل ،                     : األول    
رمي ـا مـن الـسماء إىل    : "، وابن زيد ، وعبارته } تساقطت وافتت: "وقتادة من طريق سعيد ، وعبارته  

  " .األرض
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وإذا هذه اجلبال العظيمة قد أمر اهللا بتحريكها من : ؛ أي } وإذا اجلبال سريت{:  قوله تعاىل -3  

   .)1(ارتمكاا ، فس

وإذا النوق احلوامل اليت بلغت الشهر العاشر من : ؛ أي } وإذا العشار عطلت{:  قوله تعاىل -4  

   . )2(محلها ، اليت هي أنفس أمواهلم ، قد أمهلها أهلها وتركوها من هول املوقف

ان وإذا احليوانات الربية اليت مل تأنس باإلنس: ؛ أي } وإذا الوحوش حشرت{:  قوله تعاىل -5  

   . )3(مجعت معه وزال ما بينهما من االستيحاش بسبب هول املوقف
                                                                                                                                                         

  .تغريت ، وهو قول ابن عباس من طريق علي بن أيب طلحة :  والثاين  
: وهذان القوالن ليس بينهما تضاد ، بل الثاين من لوازم األول ، واملعىن أا إذا تساقطت ؛ كما قـال تعـاىل                         
وإذا الكواكـب   {، فإا تتغري ويذهب ضوؤها ؛ كما قال تعـاىل           ] 2: االنفطار  [} وإذا الكواكب انتثرت  {

املرسـالت  ] [فإذا النجوم طمست  {: ، فإا تتغري ويذهب ضوؤها ؛ كما قال تعاىل          ] 2: االنفطار  [} انتثرت
  : وهذان القوالن مرجعهما اللغة ، فاألول جعل اللفظ من االنكدار ، أي االنصباب ؛ كما قال العجاج ] . 8:
     أبصـر غربـان فضـاء فانكـدر   تقضى البـازي إذا البـازى كسر     
تغري مبا يكدر صفاءه ، وهذا : كدرت املاء فانكدر ؛ أي : عىن الثاين مأخوذ من الكدرة ، وهي التغري ، تقول وامل  

من اختالف التنوع الذي يرجع إىل معنيني غريمتضادين ، وجيوز أن يرادا يف اآلية ، ويكون سبب االخـتالف                   
 اآلية ، ويكون سبب االخـتالف االشـتراك         التنوع الذي يرجع إىل معنيني غري متضادين ، وجيوز أن يرادا يف           

  . انكدرت ، واهللا أعلم : اللغوي يف لفظ 
، وهذا من لوازم تسيري اجلبال ؛ ألا إذا سارت فقد ذهبت ، واهللا " ذهبت: "عرب جماهد عن معىن التسيري بقوله   )1(

  .أعلم 
ل على صيغة املفعول لالهتمام باحلديث ، ، وجاء الفع} وسريت اجلبال فكانت سرايا{: وهذه اآلية كقوله تعاىل   

: وللداللة على أن هذا الفعل يكون مبدؤه بفعل فاعل فيها ، مث إا تنفل هلذا احلدث فتسري؛ كما قال تعـاىل                      
  . ، ويظهر أن هذه أول حال من األحوال اليت متر ا اجلبال يف ذلك اليوم ، واهللا أعلم } وتسري اجلبال سريا{

أيب بن كعب من طريق أيب العالية ، والربيع بن خثيم ، وجماهد من طريق ابن أيب جنيح وأيب                   : سلف  كذا قال ال    )2(
  . حيىي ، واحلسن من طريق عوف ، وقتادة من طريق معمر ، والضحاك من طريق عبيد املكتب 

  : اختلف السلف يف تفسري عبارة احلشر هنا   )3(
  . أتى عليها أمر اهللا : ال الربيع بن خثيم املوت ، وق: فجعله ابن عباس من طريق عكرمة  -1
 .اختلطت : وقال أيب بن كعب من طريق أيب العالية  -2
" . هذه اخلالئق موافية يوم القيامة ، فيقضي اهللا فيها ما يشاء: "وفسر قتادة من طريق سعيد باجلمع ، قال  -3

قوله أن احلشر اجلمع ، واهللا      وهذا تفسري معىن ، ومل ينص فيه على مدلول اللفظ مطابقة ، لكن يفهم من                
 .أعلم 

وأوىل األقوال ف ذلك بالـصواب ،       : "وقد رجح اإلمام ابن جرير قول قتادة وأردفه بقول ابن عباس فقال             
اجلمـع ؛   : مجعت ، فأميتت ؛ ألن املعروف يف كالم العرب من معىن احلشر             : معىن حشرت   : قول من قال    
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وإذا هذه البحار امتألت باملاء ، ففاضت به ، مث : ؛ أي } وإذا البحار سجرت{:  قوله تعاىل -6  

   . )1(أوقدت ، فذهب ما فيها من املاء

ن أعماالً متشاة ، إذا األشخاص الذين يعملو: ؛ أي } وإذا النفوس زوجت{ : )2( قوله تعاىل-7  

يقرن بينهم ، فيقرن الكافر مع الكافر ، واملؤمن مع املؤمن ، واليهودي مع اليهودي ، والنصراين مع 

   .)1(النصراين ، وهكذا
                                                                                                                                                         

] 23: النازعات  [} فحشر فنادى {: ؛ يعين جمموعة ، وقوله      ] 19: ص  [} والطري حمسورة {: ومنه قول اهللا    
  " .، وإمنا حيمل تأويل القرآن على األغلب الظاهر من تأويله ، ال على األنكر اهول 

وتفسري ابـن   ! ولعلك تالحظ أنه استشهد ملعىن اجلمع ، ومل يستشهد ملعىن املوت الذي ذكره يف أول كالمه                 
حـشر  : "الداللة اللغوية للحشر خمتصة حبشر احليوانات يف آخر الزمان، حيث قال            عباس يظهر منه أن هذه      

وإن مل حتمله على " .  املوت ، غري اجلن واإلنس ، فإما يوقفان يوم القيامة: موا ، وحشر كل شيء : البهائم 
 وهو مـآل هـذه      نتيجة هذا اجلمع والزمه ،    : ذلك ، فإنك ستالحظ أنه أفاد زيادة على معىن اجلمع ؛ أي             

  . احليوانات بعد هذا احلشر ، واهللا أعلم 
أن مجع  : أما تفسري أيب بن كعب ، فإن مل حتمله على أنه معىن لغوي آخر للحشر ، فإنه من لوازم احلشر؛ أي                    
  . هذه احليوانات جعلها ختتلط ببعضها دون خوف أو غريه مما كان من حاهلا قبل ذلك ، واهللا أعلم 

بتخفيف اجليم وتشديدها ، ويف التشديد مبالغة يف السجر ، وكال القراءتني جاءت على              " رتسج"قرئ حرف     )1(
  . صيغة املفعول لالهتمام باحلدث 

  : وقد اختلف السلف يف تفسري التسجري يف هذه اآلية على أقوال   
ق شيخ من جبيلة    أشعلت وأوقدت ، وهذا قول أيب بن كعب من طريق أيب العالية ، وابن عباس من طري                : األول    

، وابن زيد ، ومشر بن عطية ، وسفيان الثوري من طريق ابن مهران ، ومن طريق سعيد بن املسيب عن علي بن                   
  =أين : قال علي رضي اهللا عنه لرجل من اليهود : "أيب طالب رضي اهللا عنه قال 

  

} وإذا البحار سجرت  {،  ] 6:الطور  [} والبحر املسجور {ما أراه إال صادقاً     : يف البحر ، فقال     : جهنم ؟ فقال      =
  " .خمففة ] 6: التكوير [
} والبحر املسجور{ :ملئت ، وجعلها نظري قوله تعاىل: فاضت ، وهو قول الربيع بن خثيم ، وقال الكليب : الثاين   
  ] .6: الطور [
} لبحار فجـرت وإذا ا{: فجرت ، وهو قول الضحاك من طريق عبيد ، وكأنه جعلها نظري قوله تعاىل   : الثالث    
  ] .3: االنفطار [
ذهب ماؤها ، وهو قول قتادة من طريق معمر وسعيد ، وقال احلسن من طريق أيب رجاء وسليمان بن                   : الرابع    

  . يبست : املعتمر 
ملئت حىت فاضـت ،  : معىن ذلك : وأوىل األقوال يف ذلك بالصواب ، قول من قال       : "قال أبو جعفر الطربي       

، ] 3: االنفطـار   [} وإذا البحـار فجـرت    {: وصفها اهللا به يف املوضع اآلخر ، فقال          فاجنرت وسالت ، كما   
  : ماء سجور ، ومنه قول لبيد : والعرب تقول للركي اململوء 
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وإذا سأل اهللا البنت املدفونة : ؛ أي } بأي ذنب قتلت* وإذا املوءدة سئلت {: قوله تعاىل - 8-9  

؟ ، وهذا فيه )2(اليت فعلتيها حىت يدفنك أهلك ، فيقتلونك ذا الدفنما اجلرمية : وهي على قيد احلياة 

تبكيت لقاتلها ، وويل للموقف الذي يسأل فيه اين عليه ، فما ظنك مبا يالقيه اجلاين هلذا اجلناية البشعة 

  .؟ 

                                                                                                                                                         

  مسجـورة متجـاوراً قـالمهـا    فتوسطـا عرض السـري وصـدعـا     
  " .اململوء ماء : ويعين باملسجور   
امتالء ، واإليقاد ، واليبس، ومـن مث  : ان ثالثة مما ذكر يف التفسري، وهي     والسجر يف لغة العرب يطلق على مع        

فإن اآلية حتتمل هذه املعاين الثالثة اليت ذكرها السلف وميكن اجلمع بينها على أن هذه من املراحل اليت متر ـا                
  . البحار يف ذلك الزمان ، فعرب بلفظ يدل على هذه املراحل مجيعها ، واهللا أعلم 

ا صرح ذلك ، فإن األمر يكون بأن تنفجر البحار ويفيض بعضها على بعض ، حىت تصري حبراً واحداً ممتلئاً ،             وإذ  
  .  مث تيبس ويذهب ماؤها، واهللا أعلم – اليت ورد يف بعض اآلثار أا حتت البحر –مث توقد بالنار 

ن قبيل اختالف التنوع الـذي      ، وهو م  " سجرت"االشتراك اللغوي يف لفظ     : ويظهر أن سبب االختالف هنا        
يرجع إىل أكثر من قول ، كما يالحظ أن بني قويل االمتالء واليبس تضاداً ، ولكن جاز محـل اآليـة عليهمـا               

  .الختالف احلال والوقت الذي يكون فيه هذان املعنيان ، واهللا أعلم 
من أمر هذه اآليات الست القادمة ، هذه اآلية وما بعدها تكون بعد البعث كما ذكر أيب بن كعب ، وهذا ظاهر   )2(

  . واهللا أعلم 
  : اختلف السلف يف تفسري اآلية على قولني   )1(

احلق كل إنسان بشكله ، وقرن بني الضرباء واألمثال، وهذا قول عمر بن اخلطاب رضي    اهللا عنه ،                     : األول    
  = الذين ظلموا  احسروا{: مها الرجالن يعمالن العمل ، فيدخالن به اجلنة ، وقال : قال 

ذلك حني يكـون النـاس   : وقال ابن عباس من طريق العويف     . ضرباءهم  : قال  ] 22: الصفات  [} وازوجهم  =
أزواجاً ثالثة ، وهو قول احلسن من طريق عوف ، وجماهد من طريق ابن أيب جنيح ، وقتادة من طريق سـعيد ،                       

  .والربيع بن خثيم 
 فجعلت هلا زوجاً ، وهو قول عكرمة من طريق أيب عمرو، والشعيب مـن               ردت األرواح إىل األجساد ،    : الثاين    

  .طريق داود 
وأوىل التأويلني يف ذلك بالصحة ، الذي تأوله عمر بـن اخلطـاب          : "والقول األول هو الراجح ، قال الطربي          

: ، وقولـه    ] 7: عة  الواق[} وكنتم أزواجا ثالثة  {: رضي اهللا عنه للعلة اليت اعتل ا ، وذلك قوله تعاىل ذكره             
 األمثال واألشكال يف اخلري والشر ،      –، وذلك والشك    ] 22: الصافات  [} احشروا الذين ظلموا وأزواجهم   {

  " .بالقرناء واألمثال يف اخلري والشر ] 7: التكوير [} وإذا النفوس زوجت{: وكذلك قوله 
  . لوأد ، وذلك ما يسمى باإلجهاض ال خيفى عليك أيها القارئ ما تقوم به احلضارة املعاصرة من ا  )2(
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وإذا ما كتبت به أعمال العباد من الصحف : ؛ أي } وإذا الصحف نشرت{:  قوله تعاىل -10  

} أقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا{:  فتحت ، ليقرأ كل كتاب أعماله ؛ كقوله تعاىل قد

  ] .14: اإلسراء [

وإذا نزعت السماء كما يرتع اجللد من : ؛ أي } وذا السماء كشطت{:  قوله تعاىل -11  

   .)1(الذبيحة

  . دت ، فزاد حرهاوإذا نار اجلحيم أوق: ؛ أي } وإذا اجلحيم سعرت{:  قوله تعاىل -12  

 )2(وإذا اجلنة اليت أعدت للمتقني ، قربت وأدنيت: ؛ أي } وإذا اجلنة أزلفت{:  قوله تعاىل -13  

 .  

إذا وقعت هذه األحداث ، فإن كل نفس : ؛ أي } علمت نفس ما أحضرت{:  قوله تعاىل -14  

يوم جتد كل {: ؛ كما قال تعاىل مؤمنة وكافرة تعلم علماً يقيناً بالذي جاءت به من األعمال هلذا اليوم 

: آل عمران  [)3(}نفس ما عملت من خري حمضرا وما عملت من سوء نود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا

30. [  

                                                 

جذبت ، وهذا من لوازم الكشط ؛ ألنه ال يكون كشط إال جبـذب، واهللا               : قال جماهد من طريق ابن أيب جنيح          )1(
  . أعلم 
يوم نطوى السماء   {: وهذه أحد األحوال اليت متر ا السماء يف يوم القيامة، ومن أحواهلا ما ذكره اهللا يف قوله                    

إذا {: ، وقولـه  ]3: الـرمحن  [} فكانت ورده كالدهان {: ، وقوله   ]104: األنبياء  [} لكتبكطى السجل ل  
  . ، وغريها ] 1: االنشقاق [} السماء أنشقت

إىل هذين مـا جـرى       : "-} وإذا اجلنة أزلفت  * وإذا اجلحيم سعرت    {:  يف قوله تعاىل     –قال الربيع بن خثيم       )2(
إىل هذين ما : " يعين الربيع بقوله : "وشرح الطربي قوله هذا فقال " .  النارفريق إىل اجلنة ، وفريق إىل: احلديث 

إمنا عددت األمور   } وإذا اجلحيم سعرت  {: إىل قوله   } وإذا الشمس كورت  {أن ابتداء اخلرب    " : جرى احلديث 
  " . الكائنة اليت ايتها أحد هذين األمرين ، وذلك املصري إما إىل اجلنة، وإما إىل النار

" إذا"جواب  } عملت نفس ما أحضرت   {: ومجلة  " . إىل هذا جرى احلديث   : "روى عن عمر بن اخلطاب قوله         )3(
إذا الشمس كورت ، علمت نفس ما أحضرت، وإذا النجوم انكدرت ،            : يف املواطن السابقة كلها ، والتقدير       
  . علمت نفس ما احضرت ، وهكذا 

زمان اليت تقع فيها هذه األحداث ، غري أا ملا كانت مترابطة إذا والشك أن العلم مبا علمت يتفاوت يف هذه األ  
حدث احلدث األول تبعته األحداث األخرى كما تنفرط خرزات السبحة من خيطها، جاز اجلواب عنها ـذا                 
. اجلواب الشامل ، وإن كان وقوع ذلك اجلواب وقوعاً عينياً يكون بعد كشف الصحف وقراءا ، واهللا أعلم                   

  ) .التحرير والتنوير : انظر(
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ملا ذكر اآليات اليت تكون يف : } اجلوار الكنس* فال أقسم باخلنس {:  قوله تعاىل -16 -15  

 بالنجوم اليت تكون خمتفية قبل )2( ، فالقسم ربنا)1( على القرنآخر هذا العامل ويف يوم القيامة ، أتبعه بالقسم

ظهورها بالليل ، اجلارية يف فلكها ، والداخلة وقت غروا يف النهار إذا طلع ، كما تدخل بقر الوحش 

   . )3(بيتها: والظباء يف كناسها ؛ أي 

                                                 

أم لو كـانوا    : جاءت الفاء لتربط بني املقطعني ، واألول يتحدث عن البعث ومبادئه ، وتقدير الربط بينهما                  )1(
  . آمنوا بالقرآن الذي جاء القسم عليه ، لصدقوا مبا هو من أعظم أخباره ، وهو البعث ، واهللا أعلم 

  : على أقوال ، منها  " ال أقسم"وقع خالف يف هذا التركيب   )2(
  . أنه نفي للقسم ، واملعىن أن هذا القضية من الظهور حبيث ال حتتاج إىل قسم عليها  -1
ال ليس األمر كما زعمتم يف القرآن، أقـسم  : أن املنفي حمذوف يقدر مبا يناسب السياق ، ويكون املعىن     -2

 =          . إنه لقول رسول كرمي ... باخلنس 
  

، مث  ] 75: الواقعـة   [} فال أقسم مبواقع النجوم   {: أكيد القسم ، ويدل عليه قوله تعاىل        جاءت لت " ال" أن   -3  =
، فأثبت أنه أقسم ، وأم لو كانوا يعلمون ، لعلموا ] 76: الواقعة [} وإنه لقسم لو تعلمون عظيم{: قال بعده 

  .أنه قسم عظيم ، وهذا أقرب االقوال للصواب ، واهللا أعلم 
  : يف املراد ذه األوصاف الثالثة على قولني اختلف السلف   )3 (

أا النجوم أو الكواكب ، وهو قول علي بن أيب طالب من طريق خالد بن عرعرة ، ورجل من مراد ،                     : األول    
واحلسن من طريق جرير بن حازم ومعمر ، وبكر بن عبد اهللا ، وجماهد من طريق األعمش، وقتادة من طريـق                     

  .سعيد ، وابن زيد 
أا بقر الوحش ، وهو قول ابن مسعود من طريق أيب ميسرة عمرو بن شرحبيل ، وجابر بـن زيـد ،              : انية  الث  

  . وعبد اهللا بن وهب ، وجماهد من طريق الصلت بن راشد ، وإبراهيم النخعي من طريق األعمش، ومغرية 
ريق جعفر ، وجماهد من طريق ابن عباس من طريق العويف ، وسعيد بن جرب من ط: الظباء ، وهم : وقال بعضهم   

ومعناه قريب من الذي قبله ؛ ألما من الوحش، وال تفاقهمـا يف             . أبن أيب جنيح ، والضحاك من طريق عبيد         
  . الوصف املذكور 

 اقسم بأشياء ختنس أحياناً     – تعاىل ذكره    –إن اهللا   : وأوىل األقوال يف ذلك بالصواب أن يقال        : "قال ابن جرير      
هي : أن تأوي يف مكانسها، واملكانس عند العرب : ، وجتري أحياناً ، وتكنس أخرى ، وكنوسها        تغيب  : ؛ أي   

وغري منكر أن يستعار ذلك يف املواضع اليت تكون ا النجوم           ... املواضع اليت تأوى إليها بقر الوحش والظباء        
بذلك النجوم دون البقر ، وال البقر من السماء ، فإذا كان ذلك كذلك ، ومل يكن يف اآلية داللة على أن املراد                 

دون الظباء ، فالصواب أن يعم بذلك كل ما كانت صفته اخلنوس أحياناً ، واجلري أخرى ، والكنوس بآنـات                  
  ".على ما وصف جل ثناؤه من صفتها
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   . )1( أدبروأقسم بالليل إذا أقبل أو: ؛ أي } والليل إذا عسعس{ قوله تعاىل -17  

وأقسم بالصبح إذا بزغ ضوؤه ، وانتشرت : ؛ أي } والصبح إذا تنفس{:  قوله تعاىل -18  

  .نسماته الباردة 

إن القرآن تبليغ جربيل : هذا جواب القسم ، واملعىن } إنه لقول رسول كرمي{:  قوله تعاىل -19  

   .)2(أشرف املالئكة

جربيل صاحب قوة عظيمة ، وهو : ؛ أي }  مكني)3(ذي قوة عند ذي العرش{:  قوله تعاىل -20  

  . ذو مكانة ومرتلة عند اهللا سبحانه ، ولذا خصه بوحيه ، فهو أمني السماء 
                                                                                                                                                         

وسبب اخلالف أن هذا الوصف صاحل ألكثر من موصوف ، فذكر هؤالء ما يرونه أنـسب مـن غـريه مـن                     
هذه املوصوفات تتواطأ على هذا الوصف ، وهذا من اختالف التنوع الذي يرجع إىل أكثر من                املوصوفات ، و  

قول ، وميكن محل اآلية عليهما كما قال ابن جرير ، غري أ، يف سياق اآلية ما يدل على ترجيح أحد القـولني ،                     
 الليـل والـصبح ،      النجوم والكواكب ، وذلك أن السياق بعدها يذكر آيات كونية، وهـي           : وهو أن املراد    

أن يكون القسم مبا هو ظاهر : والنجوم ألصق بذلك من بقر الوحش والظباء ، مث إن الغالب على أقسام القرآن 
للناس ، أو له آثار ظاهرة ، والنجوم والكواكب أظهر لكل الناس من بقر الوحش والظباء ، وذا يترجح القول 

  . بأا النجوم والكواكب ، واهللا أعلم 
  : يف هذا املوضع ، على قولني " عسعس"اختلف السلف يف املراد بـ   )1(

أدبر ، وهو قول بن عباس من طريق علي بن أيب طلحة والعويف ، وعلي بن أيب طالب من طريـق أيب                      : األول    
  .ظبيان وأيب عبد الرمحن السلمي ، وقتادة من طريق معمر وسعيد ، والضحاك من طريق عبيد، وابن زيد 

أقبل ، وهو قول جماهد من طريق ابن أيب جنيح ، واحلسن من طريق معمر ، وعطية العويف من طريـق                     :   والثاين  
  . الفضيل 

وسبب االختالف يف هذه اللفظة االشتراك اللغوي ، وهو من قبيل املشترك املتضاد ، وجيوز يف هذا املثال محله                     
ول الليل وأخره ، وذا يكون من قبيـل اخـتالف           على معنييه ، الختالف الزمن احملمول عليه اللفظ ، وهو أ          

التنوع الذي يرجع إىل أكثر من معىن ، ويف إيثار هذا اللفظ الدال على احلالني معاً ما يظهر بالغة القرآن وإجيازه 
أنه إذا قيل بأحدمها لزم منه انتفاء اآلخر ؛ كمـا يف            : يف األلفاظ مع اتساع املعاين ، دون تعارض بينهما ؛ أي            

فإنك ال ميكن أن تقول     ] 228: البقرة  [} واملطلقات يتربصن بأنفسهن ثالثة قروء    {: فظ القرء من قوله تعاىل      ل
  . بالقولني معاً ؛ ألن املطلوب من املرأة أن تتريث ثالثة أطهار أو ثالث حيض ، واهللا أعلم 

لتنبيه على مهمته ، وهي تبليغ كالم اهللا        ل" رسول"نسب إليه القول هنا ألنه املبلغ عن ربه ، ولذا عرب عنه بلفظ                )2(
  . للنيب صلى اهللا عليه وسلم 

أنه سرير ذو قـوائم، وهـو   : العرش من املخلوقات العلوية الغيبية اليت أطلعنا اهللا على بعض أوصافها ، ومنها          )3(
الرمحن على العرش  {:أعلى املخلوقات ، وأوسعها ، وأن املالئكة حتمله ، وعليه استوى الرمحن ؛ كما قال تعاىل 

  ] .5: طه [} استوى
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جربيل املؤمتن على الوحي ، الذي ال خيون، يطيعه أهل : ؛ أي } مطاع مث أمني{:  قوله تعاىل -21  

  . السموات 

 وما حممد الذي الزمكم أكثر من أربعني عاماً :؛ أي } وما صاحبكم مبجنون{:  قوله تعاىل -22  

  .، فال ختفى عليكم دقائق أحواله ، ما هو مبخبول وال مبمسوس من اجلن كما تزعمون

؛ أي ك أقسم أن حممداً رأى جربيل على صورته } ولقد رءاه باألفق املبني{:  قوله تعاىل -23  

روا ، ومل يكن ذلك رئياً من اجلن كما امللكية يف أفق السماء الواضح ، مكان طلوع الشمس أو غ

  .تزعمون 

ليس حممد صلى اهللا عليه وسلم ببخيل : ؛ أي } وما هو على الغيب بضنني{:  قوله تعاىل -24  

 فيما بلغه من الوحي ، فيكتمه عنكم ، أو يأخذ عليه أجراً كما يأخذه الكاهن الذي يأتيه من )1(عليكم

   . )2(اجلن

ليس القرآن من كالم الشيطان امللعون : ؛ أي } ما هو بقول شيطان رجيمو{:  قوله تعاىل -25  

  .املطرود ، ولكنه كالم اهللا ووحيه 

ما هو املسلك الذي ستسلكونه بعد هذا البيان : ؛ أي } فأين تذهبون{:  قوله تعاىل -26  

  واإليضاح عن صدق القرآن ؟ 

ا هذا القرآن الذي ذكرت لكم أحواله إال م: ؛ أي } إن هو ال ذكر للعاملني{:  قوله تعاىل -27  

  . موعظة لكم أيها املكلفون من اإلنس واجلن 

هذا القرآن موعظة ملن صدق يف توجهه : ؛ أي } ملن شاء منكم أن يستقيم{:  قول تعاىل -28  

نفسه إىل اهللا ، وأراد أن يكون مسلماً هللا ، مستقيماً على دينه ، ويف هذا داللة على أن العبد قد حيجب 

  ] .10: الشمس [} وقد خاب من دساا{: عن اهلداية ؛ كما قال تعاىل 

                                                 

ورد تفسري هذه القراءة عن زر بن حبيش من طريق عاصم ، وإبراهيم النخعي من طريق مغرية ، وجماهد مـن                       )1(

  .طريق ابن أيب جنيح، وقتادة من طريق سعيد ، وابن زيد ، وسفيان الثوري من طريق مهرن

ما حممد صلى اهللا عليه وسلم بكاذب فيما يبلغكم من الوحي، وقد ورد : متهم ، واملعىن : ؛ أي " بظنني: "قرئ   )2(

تفسري هذه القراءة عن ابن عباس من طريق الضحاك والعويف ، وزر بن حبيش من طريق عاصم ، وسعيد بـن                     

  . جبري من طريق أيب املعلى ، وإبراهيم النخعي من طريق مغرية ، والضحاك من طريق عبيد 



 51

وال تقع منكم إرادة كائنة : ؛ أي } وما تشاءون إال أن يشاء اهللا رب العاملني{:  قوله تعاىل -29  

  . )1(ما كانت ، إال بعد أن يأذن اهللا بوقوعها ؛ ألنه رب مجيع العوامل ، فال يقع يف ملكه إال ما يشاء

  سورة االنفطار

  19: آياا 

  سورة االنفطار

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  

علمت نفس ما * وإذا القبور بعثرت * وإذا احلبار فجرت * وإذا الكواكب انتثرت * إذا السماء انفطرت 

يف أي صورة ما * الذي خلقك فسواك فعدلك * يأيها اإلنسان ما غرك بربك الكرمي * قدمت وأخرت 

إن * يعلمون ما تفعلون * كراماً كاتبني * وإن عليكم حلافظني * كال بل تكذبون بالدين * شاء ركبك 

وما أدراك ما يوم * وما هم عنها بغائبني * يصلوا يوم الدين * وإن الفجار لفي جحيم * األبرار لفي نعيم 

  .هللا يوم ال متلك نفس لنفس شيئاً واألمر يومئذ * مث ما أدراك ما يوم الدين * الدين 

  سورة االنفطار

إذا السماء {:إذا انشقت السماء ، كما قال تعاىل: ؛ أي } وإذا السماء انفطرت:  قوله تعاىل -1  

  . ، وغريها ] 1: االنشقاق [} انشقت

؛ أي  وإذا كواكب السماء ، وهي جنومها، تساقطت } وإذا الكواكب انتثرت{:  قوله تعاىل -2  

   .)2(وتفرقت

                                                 

د فيهما إثبات مشيئة العبد ومشيئة الرب ، واملراد أن مشيئة العبد ليست نافذة على كل حال ، هاتان اآليتان ور  )1(
بل هي مقيدة بإذن الرب هلا بالنفاذ ، ويف هذا رد على اجلربية الذين يرون أنه ال فعل هلم البتة ، بل كل فعـل                         

نك ترى من نفسك اختياراً وتـصرفاً ،  يفعلونه هم جمبولون عليه ليس هلم فيه اختيار ، وهذا خمالف للواقع ؛ أل           
  . ولكن وقوع هذا االختيار مبشيئة اهللا تعاىل 

كما أن يف اآلية الثانية رداً على الذين يزعمون أن لعبد قادر على خلق فعله ، وهم املعتزلة ؛ ألن اهللا أثبت أن                         
  . ورود مشيئة اهللا هنا، واهللا أعلم فعل العبد ال يقع إال بعد مشيئة اهللا ، ولو كان ما قولوه صحيحاً ملا لزم 

ماضيان مبنيان للفاعل ، واحلدث يف املستقبل ، للداللة على حتقق الوقـوع ،              " انتثرت"و  " انفطرت"جاء فعل     )2(
فطرته فانفطر ، ونثرته فانتثر ، وفيه داللة على إجياد هذا احلدث فيهمـا              : كما جاءا على صيغة املطاوعة ؛ أي        

الذي فعـل بـه بغـري أردتـه     : هما هلذا املطلوب منهما ، فكأنه بقوة صيغة املفعول ؛ أي ومطاوعتهما وإجابت 
  .فاستجاب لذلك ، واهللا أعلم 
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وإذا هذه البحار العظيمة قد فتح بعضها على : ؛ أي } وإذا البحار فجرت{:  قوله تعاىل -3  

   . )1(بعض فصارت حبراً واحداً ممتلئا

وإذا القبور اليت دفن ا املوتى أثريت وقلبت، : ؛ أي } وإذا القبور بعثرت{:  قوله تعاىل -4  

   .)2(فجعل أعالها أسفلها ، فخرج ما ا

علمت كل نفس الذي عملته من : ؛ أي }  ما قدمت وأخرتعلمت نفس{:  قوله تعاىل -5  

   .)3(أعمال اخلري والشر ، والذي مل تعلمه منهما
                                                 

فسر السلف لتفجري ذا املذكور ، ورد ذلك عن ابن عباس من طريق علي بن أيب طلحة ، وقتادة من طريـق                        )1(
  . سعيد ، واحلسن من طريق معمر ، والكليب من طريق معمر 

، وهي حتتمل أنه ذهب من مكانه   " فذهب ماؤها : "فتح بعضها على بعض ، وزاد احلسن يف تفسريه          : والتفجري    
إىل غريه ، وهذا واضح ، وحيتمل أنه أراد ذهب املاء بالكلية ، وهذا املعىن ال تعطيه اللفظة من مدلوهلا ، ولـو                       

سري ؛ ألن هذه احلالة اليت ذكرها ستصري للبحار ،          كان مراده هذا فإنه ميكن أن يقبل على باب التوسع يف التف           
: تفسري بالالزم ؛ أي     " ملئت"على ما مر يف تفسري التسجري ، فيقبل هنا من باب التجوز، وتفسري الكليب بأا                

  .واهللا أعلم . من الزم فتح بعضها على بعض أن متتلئ 
ال يقبل تفسريه، ألنـه كـذاب ،        : وياً ، فال يقال     أن الكليب هنا يفسر وليس را     : ومما ينبغي اإلشارة إليه هنا        

  . وفعليك أن تفرق بني رأيه إذ هو حمتمل مقبول من التفسري ، وبني روايته اليت فيها التضعيف وعدم القبول 
  .حبثت : قال ابن عباس من طريق علي بن أيب طلحة   )2(

أن أصلها من كلمتني    : ن باب النحت ؛ أي      وقد ذكر بعض املفسرين املتأخرين أن هذه اللفظة جيوز أن تكون م             
بعث وأثار ، وقال آخرون : ، وقالوا أصلها من   " بسم اهللا "، فنحت منهما هذه اللفظة ، كالبسملة املنحوتة من          

، وهذه األقوال ال داعي هلا ما دام للفظة معىن          ) التحرير والتنوير : انظر  (أصلها ك بعث ، وضمت إليها الراء        
        . عرب ، وليس هلا مستند لغوي سوى التخمني واالشتباه معروف يف لغة ال

          =  
جاءا ماضيني كسابقيهما ، غري أما اختلف عنهما مبجيئهما علـى           " بعثرت"و  " فجرت: "يالحظ أن الفعلني      =

  . صيغة املفعول اهتماماً باحلدث ذاته دون فاعله ، واهللا أعلم 
علمت نفس مـا    {: بقة ، والقول يف هذا اجلواب كالقول يف قوله تعاىل           هذا جواب إال يف اآليات األربع السا        )3(

  . يف سورة التكوير } احضرت 
  : وقد اتفق السلف يف تفسري املقدم واملؤخر على أنه العمل ، واختلفت عبارام فيه على أقوال   
 قول حممد بن كعـب  علمت ما قدمت من عمل صاحل ، وما أخرت من سنة يعمل ا بعد موا ، وهو       : األول    

  . القرظي 
ما قدمت من الفرائض ، وما أخرت من الفرائض فضيعتها ، وهو قول ابن عباس من طريق العـويف ،                    : الثاين    

  . وعكرمة من طريق سعيد بن مسروق ، وقتادة من طريق معمر وسعيد ، وابن زيد 
  . ل إبراهيم التيمي من طريق العوام ما قدمت من خري أو شر ، وما أخرت من خري أو شر ، وهو قو: الثالث   
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، أي )1(يا أيها اإلنسان الكافر: ؛ أي } يا أيها اإلنسان ما غرك بربك الكرمي {:  قوله تعاىل -6  

وبته بكرمه ؟ ، سول شيء سول لك وجعلك ختالف أمر ربك الذي أوجدك وربك بنعمه ، ومل يعاجلك بعق

  !    ؟)2(لك جهلك ، أو شيطانك

الذي أوجدك من العدم ، : ربك الكرمي : ؛ أي } الذي خلقك فسواك فعدلك{:  قوله تعاىل -7  

إخل ، وكل يف .. فجعل خلقك سوياً قومياً ال خلل فيه ، وجعله متناسباً يف اخللق يدان ورجالن وعينان 

  . مكانه املناسب له 

مجع خلقك يف شكل خاص بك، مائل يف : ؛ أي } يف أي صورة ما شاء ركبك{: عاىل  قوله ت-8  

   . )3(الشبه إىل أم أو أب و عم أو خال أو عريهم

ليس األمر كما تظنون : هذا خطاب للكفار ، واملعىن } كال بل تكذبون بادين{:  قوله تعاىل -9  

 بيوم اجلزاء واحلساب، وال تصدقون به ، يا من اغتررمت جبهلكم فكفرمت بربكم ، ولكن أنتم تكذبون

   . )4(فتعملون له

وإن عيكم حفظه من املالئكة يرقبون أعمالكم : ؛ أي } وإن عليكم حلافظني{:  قوله تعاىل -10  

   . )1(ويسجلوا عليكم
                                                                                                                                                         

وإمنا اخترنا القول الذي ذكرناه ؛ ألن كل ما عمل العبد من خري أو شر       : "ورجح الطربي القول األول ، فقال         
، فهو مما قدمه ، وأن ما ضيع من حق اهللا عليه وفرط فيه فلم يعمله ، فهو ما قد قدم من شر ، وليس ذلك مما                           

ما أخر هو مـا  : لعمل هو ما عمله ، فأما ما مل يعمله ، فإمنا هو سيئة قدمها، فلذلك قلنا              ألن ا : أخر من العمل    
  " . سنه من سنة حسنة وسيئة مما إذا عمل به العامل ، كان له مثل أجر العامل ا أو وزره

ه ، وتكون الـسنة     ولو حمل املعىن على العموم ، لكان وجهاً أوفق ، ويكون املؤخر مبعىن املتروك مما مل يعمل ب                   
اليت يعمل ا بعده داخلة فيما قدم ، وهذا يعين أن هذه التفاسري السلفية أمثلة العمل مقدم وآخـر مـؤخر ،                      
وأعمها قول إبراهيم التيمي ، وليس بني هذا األقوال على هذا السبيل تعارض، بل هي راجعة إىل معىن واحـد                    

  .  وهو العموم ، واهللا أعلم 

يف القرآن املكي يطلق على الكافر يف الغالب ، واخلطاب يف مثل هذا يشمل من اتصف به مـن                   لفظ اإلنسان     )1(
  . املسلمني قياساً ، وإن كان أصل نزوله يف الكافر ، واهللا أعلم 

شيء ما  : ، وعن قتادة  ) تفسري ابن كثري  (غره جهله   : ورد عن عمر وابنه عبد اهللا وابن عباس والربيع بن خثيم              )2(
  . هذا العدو املسلط : دم غر ابن آ

هذا قول جماهد من طريق ابن أيب جنيح ، وقد جعله عكرمة من طريق أيب رجاء ، وأبو صاحل من طريق إمساعيل                        )3(
إن شاء يف صورة كلب ، وإن شاء يف صورة محار ، وكأنه على قوهلم بيان للطـف اهللا  : على معىن آخر ، وهو    

  . ناسب األعضاء ، وأبعده عن هذه الصور اليت هو قادر على أن خيلقه مثلها بالعبد أن خلقه مستقيماً معتدالً مت
  . مضارعاً ، إشعار بتجدد تكذيبهم وتكرر وقوعه منهم " تكذبون"يف جميء الفعل   )4(
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هؤالء احلفظة من املالئكة : ؛ أي } يعلمون ما تفعلون* كراماً كاتبني {:  قوله تعاىل -12 -11  

ء أمناء حيفظون بالتدوين والكتابة أعمالكم كلها اليت يسر اهللا هلم أن يطلعوا عليها، فال يزيدون فيها ، شرفا

  . وال ينقصون 

إن الذين اتصفوا بكثرة الطاعات حييط م : ؛ أي } إن اإلبرار لفي نعيم {:  قوله تعاىل -13  

  . التنعم الدائم الذي ال يزول ، وهو نعيم اجلنة 

وإن الذين شقوا ستر الدين بالكفر، وفجروا : ؛ أي } وإن الفجار لفي جحيم{:  تعاىل  قوله-14  

  .يف أعماهلم ، وكفروا بالبعث ، حييط م عذاب النار ، وخيلدون فيها بسبب كفرهم 

يدخلوا فتحرقهم حبرها وتشويهم يف ذلك اليوم : ؛ أي } يصلوا يوم الدين{:  قوله تعاىل -15  

  . اجلزاء واحلساب يوم: العظيم 

:  ؛ كما قال تعاىل )2(هم خالدون فيها أبد اآلباد: ؛ أي } وما هم عنها بغائبني{ قوله تعاىل -16  

  ] . 167: البقرة [} وما هم خبرجني من النار{

أي شيء : ؛ أي } مث ما أدراك ما يوم الدين* وما أدراك ما يوم الدين {:  قوله تعاىل -17-18  

 ؟ ، وكرر االستفهام لتهويل أمر هذا اليوم )3(اء واحلساب ، ذلك اليوم العظيمتعلم عن يوم اجلز

   .)4(وتعظيمه

هذا بيان لذلك اليوم ؛ أي . } يوم ال متلك نفس لنفس شيئاً واألمر يومئذ هللا{:  قوله تعاىل -19  

 األمر واإلذن ذلك اليوم هو يوم ال يستطيع أن ينفع أحد من البشر غريه ، فبطل كل ملك وأمر، وصار: 

  ] .16: غافر  [)1(}ملن امللك اليوم هللا الواحد القاهر{:  ، كما قال تعاىل )5(كله هللا وحده
                                                                                                                                                         

الذي يعود  " عليكم"وقد اجلار وارور    . إن ، والالم ، واجلملة االمسية       : أكدت هذه اجلملة بثالث مؤكدات        )1(
ما يفيد التسلط واملراقبـة مـن       " على"ويف حرف   .  لالهتمام به ؛ ألم الذين من أجلهم سبق الكالم           – إليهم
  .  احلفظة 

هم ال يغيبون أبداً عن النار، بـل        : جاءت اجلملة االمسية منفية للداللة على ثبوت هذا النفي واستمراره ؛ أي               )2(
يها تأكيد هلذا النفي ، وقدم اجلار وارور لالهتمام باملصري الذي           ف" بغائبني"والباء يف   . يالزموا مالزمة دائمة    
  . يصريون إليه ، وهو النار 

  . يوم الدين من أمساء يوم القيامة ، عظمة اهللا وحذره عباده : روى على بن أيب طلحة عن ابن عباس ، قال   )3(
تعظيماً ليوم القيامة، يوم تـدان  } ما يوم الدين  وما أدراك   {: قوله  : "روى سعيد بن أيب عروبة عن قتادة ، قال            )4(

  " . فيه الناس بعماهلم

وعن سعيد  " . ليس مث أحد يومئذ يقضي شيئاً ، وال يصنع شيئاً ، إال رب العاملني             : روى معمر عن قتادة ، قال         )5(
  " . اليوم هللا ، ولكن يومئذ ال ينازعه أحدا– واهللا –واألمر : "بن أيب عروبة عنه ، قال 
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وهذا النوع من تفسري القـرآن  . هذه اآلية من التفسريات القرآنية الصرحية اليت وقعت جواباً لسؤال سابق هلا               )1(
  . بالقرآن حجة بال إشكال ، واهللا أعلم 
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  سورة املطففني

  39: آياا 

  سورة املطففني

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

  

يظن أال * وإذا كالوهم أو وزنوهم خيسرون * الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون * ويل للمطففني 

وما * كال إن كتاب الفجار لفي سجني * يوم يقوم الناس لرب العاملني * ليوم عظيم * أولئك أم مبعوثون 

وما يكذب به إال * الذين يكذبون بيوم الدين * ويل يومئذ للمكذبني * كتاب مرقوم * أدراك ما سجني 

كال * ران على قبوهلم ما كانوا يكسبون كال بل * إذا تتلى عليه آياتنا قال أسطري األولني * كل معتد أثيم 

كال إن * مث يقال هذا الذي كنتم به تكذبون * مث إم لصالوا اجلحيم * إم عن رم يومئذ حملجوبون 

* إن األبرار لفي نعيم * يشهده املقربون * كتاب مرقوم * وما أراك ما عليون * كتاب األبرار لفي عليني 

ختمه مسك ويف ذلك * يسقون من رحيق خمتوم *  وجوهم نضرة النعيم تعرف يف* على األرائك ينظرون 

إن الذين أجرموا كانوا من الذين * عينا يشرب ا املقربون * ومزاجه من تسنيم * فليتنافس املتنافسون 

فاليوم الذين آمنوا * وإذا انقلبوا إىل أهلهم انقلبوا فكهني * وإذا مروا م يتغامزون * ءامنوا يضحكون 

  .هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون * على األرائك ينظرون * من الكفار يضحكون 

  سورة املطففني

ملا قدم نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم املدينة ، كانوا من أخبث : عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال   

  . ، فحسنوا كيلهم } ويل للمطففني{: الناس كيال ، فأنزل اهللا 

يتوعد اهللا سبحانه باهلالل واخلسارة ، الذين يبخسون حق : } ويل للمطففني{:  قوله تعاىل -1  

إما بنقص كيل الناس ووزم  وإما بزيادم كيل أنفسهم ووزنه على حساب : الناس بأخذ القليل منه 

  . الناس 

 }وإذا كالوهم أو وزنوهم خيسرون* الذين إذا اكتلوا على الناس يستوفون {:  قوله تعاىل - 2-3  

هذا بيان للتطفيف الذي يكون من هؤالء املطففني ، وذلك أم إذا أخذوا كيلهم أو وزم من الناس : 
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 )1(أخذوه تاما غري ناقص ، وذا أعطوا الناس كيلهم أو وزم نقصوا منه الشيء القليل ، ظلماً منهم ولؤماً

.  

أال يقع يف حس هؤالء :  أي ؛} ليوم عظيم* أال يظن أولئك أم مبعوثون {:  قوله تعاىل - 4-5  

  املطففني أم سيبعثون يوم القيامة الذي عظم مبا يقع فيه من األهوال ، وحياسبون على تطفيفهم ؟ 

هذا بيان لليوم العظيم ، وهو يوم قيام الناس : } يوم يقوم الناس لرب العاملني{:  قوله تعاىل -6  

حىت يغيب أحدهم يف "يوم يقوم الناس لرب العاملني، : أمام رم للحساب ، كما قال صلى اهللا عليه وسلم 

  " . رشحه إىل أنصاف أذنية

: } كتاب مرقوم* وما أدراك ما سجني * كال إن كتب الفجار لفي سجني {:  قوله تعاىل - 7-9  

رد على املطفيني بأن األمر ليس كما يعتقدون من عدم البعث ، مث أخرب عن كتاب الذين فجروا يف أعماهلم 

 ، ولتهويل أمر هذا الكتاب استفهم على طريقة القرآن يف )2(ه يف سفال وخسار يف األرض السفلىأن

                                                 

كالوهم ووزنوهم : من قوله " هم"يف اآلية قول آخر ذكره الطربي عن عيسى بن عمر النخوي ، وهو أن تكون   )1(
، " زنـوا "و  " كالو"ني والوازنني ، ال من ضمري الناس املكيل هلم ، ويكون الوقف صاحلاً على               من ضمري الكائل  
ومن وجه الكالم إىل هذا املعىن ، جعل الوقف : ".. قال الطربي " إذا كالوا للناس هم خيسرون: "ويكون املعىن 

  . يف موضع نصب " هم"، وجعل " هم"على 
: ، مث يبتـدئ     " زنوا"، وعلى   " كالوا" جيعلهما حرفني ، ويقف على       –  فيما ذكر عنه   –وكان عيسى بن عمر       
مكتفيني "  وزنوا"و " كالوا"يف موضع رفع، وجعل " هم"فمن وجه الكالم إىل هذا املعىن ، جعل " . هم خيسرون"

  .بأنفسهما 
كالماً " هم "لو كان مكتفني ، وكانت    " وزنوا"و  " كالوا"؛ ألن   " هم"والصواب يف ذلك عندي ، الوقف على          

مع كل واحد منهما ، وإذا كان بذلك        " هم"بألف فاصلة بينها وبني     " وزنوا"و  " كالوا"مستأنفاً ، كانت كتابة     
جرى الكتاب يف نظائر ذلك ، إذا مل يكن متصالً به شيء من كنيات املفعول، فكتابتهم ذلك يف هذا املوضع بغري 

 أمساء املفعول م، فتأويل الكالم إذا كان األمر على ما وصفنا            إمنا هو " هم: "ألف أوضح الدليل على أن قوله       
  " .وبينا
  .وهذا الترجيح من الطربي اعتمد فيه رسم املصحف ، وهو أحد املرجحات يف االختالف ، واهللا أعلم  

، وهي تدل على التضييق واحلبس ، ومنها السجن ، وقد اختلفت عبارة السلف              " سجن"أصل مادة سجني من       )2(
  : على أقوال " سجني" يف
عبد اهللا بن عمرو من طريق قتادة بالغاً ، وابن عباس مـن             : األرض السابعة السفلى ، وورد ذلك عن         -1

طريق الويف ، ومغيث بن مسي من طريق جماهد ، وقتادة من طريق معمر وأيب هالل ، وجماهد من طريـق                     
جاب كعب األحبار عن سؤال ابن عباس       ابن جنيح ، والضحاك من طريق عبيد ، وحكاه ابن زيد ، وبه أ             

  . له 
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 ، وال يزول رقمه كما )1(االستفهام عن سجني ، وبني أن كتام قد فرغ منه ، فال يزاد فيه وال ينقص منه

  . ال يزال اخليط الذي على الثوب ، واهللا أعلم 

يوم يقوم : ؛ أي } الذين يكذبون بيوم الدين* ومئذ للمكذبني ويل ي{:  قوله تعاىل -10-11  

  .الناس لرب العاملني فاهلالك والثبور ملن كذب بيوم اجلزاء واحلساب 

ما يقع التكذيب بيوم الدين إال من : ؛ أي } وما يكذب به إال كل معتد أثيم{:  قوله تعاىل -12  

  . اهللا كل من هو متجاوز ملا أحل اهللا ، مرتكب ملا حرم 

من صفة هذا املعتدي األثيم : ؛ أي } إذا تتلى عليه آياتنا قال أسطري األولني{:  قوله تعاىل -13  

إا شبه األقاصيص املكذوبة واملخترعة على السابقني من : أنه إذا قرأت عليه آيات القرآن قال عنها 

  . األمم 

ليس األمر كما يقول : ؛ أي } بونكال بل ران على قلوم ما كانوا يكس{:  قوله تعاىل -14  

هذا املكذب يف القرآن ، ويعتقد يف ابعث ، ولكن غلب على قلبه وغطاه ما كسبه من الذنوب ، فجعلته 

إذا أذنب العبد نكت يف قلبه نكتة سوداء ، فإن تاب ، : "ال يبصر احلق ، كما قال صلى اهللا عليه وسلم 

كال بل ران على {:  قلبه ، فذلك الران الذي يقول اهللا صقل منها ، فإن عاد ، عادات ، حىت تعظم يف

   ".)2(}قلوم ما كانوا يكسبون
                                                                                                                                                         

سعيد بن جبري ، وقد ورد عن مغيث بن مسي وكعب األحبار أ، حد إبليس               : حد إبليس ، ورد ذلك عن        -2
 .يف األرض السفلى 

ويشهد لكون  . صخرة يف األرض السابعة، جيعل كتاب الفجار حتتها ، عن جماهد من طريق ابن أيب جنيح                -3
رد يف بعض طرق حديث الرباء بن عازب يف صعود روح الكافر إىل السماء ، سجني األرض السفلى ما و  

اكتبوا يف أسفل األرض يف سجني      : مث أمر اهللا بأن ال تدخل السماء ، قال صلى اهللا عليه وسلم فيقول اهللا              
 . يف األرض السفلى 

الفلق جب  : "ه  وقد ورد يف تفسري سجني حديث ينسب إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو ال يصح عن                
  .  ، قال عنه ابن كثري أنه حديث غريب منكر ال يصح " يف جهنم مغطي ، وأما سجني فمفتوح

، وإمنا هو تفسري ملا كتب }  وما أدراك ما سجني{: ليس تفسرياً لقوله : } كتاب مرقوم{: وقوله : قال ابن كثري   )1(
 ال يزداد فيه أحد وال ينقص منه أحد ، قاله حممد            مكتوب مفروغ منه  : مرقوم  : هلم من املصري إىل سجني ؛ أي        

  . بن كعب القرظي 
وأنا جماهد بيده   : "هكذا ورد تفسري السلف هلذه اآلية، وقد ذكر عن جماهد صفة غشيان الرين ، قال األعمش                   )2(

إصبعه اخلنصر  الكف ، فإذا أذنب العبد ذنباًَ ضم منه ، وقال ب          : كانوا يرون القلب يف مثل هذا ؛ يعين         : ، قال   
وكـانوا  : هكذا ، فإذا أذنب ، ضم إصبعاً أخرى ، حىت ضم أصابعه كلها، مث يطبع عليه بطابع ، قال جماهـد         

  " .يرون أن ذلك الرين 
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مث يقال هذا * مث إم لصالوا اجلحيم * كال إم عن رم يومئذ حملجوبون { قوله تعاىل -15-17

ة اهللا هذا تكرار للرد على أولئك املكذبني ، وبيان أم ممنوعون من رؤي: } الذي كنتم به تكذبون

هذا العذاب الذي :  ، مث إم سيدخلون النار اليت تشويهم حبرها ، مث تقول هلم مالئكة العذاب)1(سبحانه

  . كنتم ال تصدقون به 

} كتاب مرقوم* وما أدراك ما عليون * كال إن كتاب األبرار لفي عليني {: قوله تعاىل -18-20

 والعذاب ، مث أخرب عن كتاب الذين أطاعوا رم ليس األمر كما تقولون من تكذيبكم باجلزاء: ؛ أي 

، ولتعظيم أمر هذا الكتاب )2(فأكثروا ، وعبدوه فأحسنوا ، أخرب أن كتام عال قدرة يف السماء السابعة

                                                                                                                                                         

وقد ورد التفسري عن ابن عباس من طريق علي بن أيب طلحة والعويف ، واحلسن من طريق خليـد وأيب رجـاء                        
نصور واألعمش وابن أيب جنيح ، وعطاء من طريق طلحة، وقتـادة مـن              وسفيان الثوري ، وجماهد من طريق م      
تغشى القلب ، غمرته : وقد وردت عنهم يف تفسري الرين ألفاظ متقاربة، وهي      . طريق سعيد ومعمر ، وابن زيد       

  . خطاياه ، يطبع على قلبه ، غلب على قلوم 
ملا حجب هؤالء يف حال     :  رم يوم القيامة ، فقالوا       استدل علماء السلف ذه اآلية على وقوع روية ا ملؤمنني           )1(

السخط ، دل على أن قوماً يرونه يف حال الرضا ، ويشهد هلذا أن اهللا أثبت لألبرار الذين هم مقابـل هـؤالء                 
، كما سيأيت ، فكون هذه اآلية نظرياً لتلك أوىل ، واهللا } على اإلراءك ينظرون{: القوم ، أثبت هلم الرؤية بقوله 

  =              .علم أ
يكشف احلجاب ، فينظر إليه املؤمنون كل       : وقد أورد ابن جرير عن احلسن البصري يف تفسري هذه اآلية قوله               =

يوم غدوة وعشية ، وهذه الرواية من طريق عمرو بن عبيد املعتزيل ، وكأن اإلمام يرمي إىل خمالفة املعتزلة ملـا                     
 أنه من املعتزلـة ، واهللا       -زوراً–لرؤية عن احلسن الذي يدعون      رواه عمرو بن عبيد أمحد شيوخهم يف إثبات ا        

  . أعلم 
، وأورد " إم حمجوبون عن كرامته: معىن ذلك : فقال بعضهم : "وقد أورد الطربي قوالً آخر وترجم له بقوله   

" . ألـيم هو ال ينظر إليهم ، وال يزكيهم، وهلم عـذاب           : "حتت هذه الترمجة قول قتادة من طريق خليد ، قال           
  " . املنان ، واملختال ، والذي يقتطع أموال الناس بيمينه بالباطل: "وقول ابن أيب مليكة 

وهذا القول أعم من نفي رؤيتهم لرم ، والرؤية أعلى كرمات الرب لعباده ، وعلى هذا فإنه ال تنـايف بـني                        
إن اهللا تعاىل   : يف ذلك بالصواب أن يقال    وأوىل األقوال   : "القولني من هذا الوجه ، ولذا قال ابن جرير الطربي           

ذكره أخرب عن هؤالء القوم أم عن رؤيته حمجوبون ، ويحتمل أن يكون املراد به احلجاب عن كرامتـه ، وأن          
يكون املراد به احلجاب عن ذلك كله ، وال داللة يف اآلية تدل على أنه مراد بذلك احلجاب معىن دون معىن ،                      

هم حمجوبون عن رؤيته ، وعن : فالصواب أن يقال . صلى اهللا عليه وسلم قامت حجته وال خرب عن رسول اهللا   
  " . كرامته ، إذ كان اخلرب عاماً ، وال داللة على خصوصه

  . وما ذكرته سابقاً يرجح املعىن األول على الثاين ، واهللا أعلم   
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وما أعلمك ما عليون ؟ ، مث بني أن : استفهم عن موضع كتام على طريق القرآن يف االستفهام ، فقال 

 يزاد فيه وال ينقص منه ، وال يزول رقمه كما ال يزول اخليط الذي على الثوب ، كتام قد فرغ منه ، فال

  . واهللا أعلم 

  .)1(حيضر كتاب هؤالء األبرار مقربو كل مساء: ؛ أي } يشهده املقربون{:  قوله تعاىل -21

تعرف يف وجوهم نضرة * على األرائك ينظرون * إن األبرار لفي نعيم {:  قوله تعاىل -24 -22

؛ إن الذين بروا باتقاء اهللا وأداء فراضه لفي تنعم دائم ال يزول ، وذلك يف اجلنة ، اليت جيلسون } النعيم

                                                                                                                                                         

أن يف  : ية هلما معاً ، وسبب اخلـالف      وهذا االختالف من قبيل اختالف التنوع ؛ لصحة القولني ، واحتمال اآل             
حمجوبون عـن  : حمجوبون عن كرامته ، وقدره آخرون : اآلية حذفاً ، وقد اختلفوا يف تقديره ، فقدره بعضهم     

  . واهللا أعلم . رؤيته 
  : اختلف السلف يف املراد بعليني ، على أقوال   )2(

 من طريق عبيد اهللا العتكي ، وزيد بن أسلم مـن            السماء السابعة ، وهو قول كعب األحبار ، وقتادة        : األول    
  . طريق ابنه أسامة ، وجماهد من طريق ابن أيب جنيح 

  . قائمة العرش اليمىن ، وهو قول قتادة من طريق معمر وسعد : الثاين   
  .اجلنة ، وهو قول ابن عباس من طريق علي بن أيب طلحة : الثالث   
  . الضحاك من طريق االجلح عند سدرة املنتهى ، وهو قول: الرابع   
  .  =يف السماء عند اهللا ، وهو قول ابن عباس من طريق العويف ، والضحاك من طريق عبيد: اخلامس   

 يف  -سدرة املنتهى وغريهـا   0وجيمع هذه األقوال أن هذا الكتاب يف السماء السابعة ، ألن املذكورات احملددة                =
  .  التحديدات السماء السابعة ، وليس هناك خرب قاطع ذه

. يف علو وارتفاع ، يف مساء فوق مساء ، وعلو فوق علو : معناه } لفي عليني{: فبني أن قوله : "... قال الطربي   
وجائز أن يكون ذلك إىل السماء السابعة ، وإىل سدرة املنتهى ، وإىل قائمة العرش اليمىن، وال خرب يقطع العذر                    

  . بأنه معين به بعض دون بعض 
إن كتاب أعمال األبرار لفي ارتفاع إىل حد قدم علم اهللا           : اب أن يقال يف ذلك كما قال اهللا جل ثناؤه           والصو  

جل وعز منتهاه ، وال علم عندنا بغايته ، غري أن ذلك ال يقصر عن السماء السابعة ، إلمجاع احلجة من أهـل                       
  " . التأويل على ذلك 

اكتبوا كتاب عبدي يف علـيني يف الـسماء         : "اء بن عازب    ويشهد لذا أنه قد ورد يف بعض طرق حديث الرب           
  . ، واهللا أعلم " السابعة

مث يـشيعه   : "ميكن أن يكون تفسري هذا ما ورد يف حديث الرباء بن غارب يف صعود روح العبد املؤمن ، قال                      )1(
الـضحاك مـن   ، وقد ورد ذلك عن ابن عباس من طريق العويف ، وقتادة من طريق سعيد ، و        " مقربو كل مساء  

  .  طريق عبيد ، وابن زيد ، واهللا أعلم 
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 إىل ما آتاهم اهللا من النعيم ، وأعلى هذا النعيم – وهم عليها – ، ينظرون )1(على سررها املزينة يف الغرف

م على وجوههم مبا يظهر عليها من احلسن وإذا رأيتهم ، فإنك ترى أثر التنع . )2(رؤية الباري جل وعز

  . والبهاء 

} ختامه مسك ويف ذلك فليتنافس املتنافسون* يسقون من رحيق خمتوم {:  قوله تعاىل -26 -25

 ، فهم يشمونه من أول )4( الذي قد خلط باملسك ، وجعل يف ايته)3(يسقيهم خدمهم من مخر اجلنة: ؛ أي 
                                                 

  .املكان املزين واملهيأ : األرائك هي السرر يف احلجال ، واحلجلة   )1(
يالحظ أن مفعول ينظرون حمذوف ، والتقدير العام أم ينظرون إىل ما نعم اهللا عليهم من نعيم اجلنة، وأعلى هذا   )2(

:  هذا مقابلة لعذاب الكفار حبجبهم عن رؤية الرب الوارد يف قوله تعـاىل               النعيم رؤية اهللا سبحانه ، ويكون يف      
  .، واهللا أعلم } كال إم عن رم يومئذ حملجوبون{

فسر السلف الرحيق خبمر اجلنة، ورد ذلك عن عبد اهللا بن مسعود من طريق مسروق ، وبن عباس من طريـق                     )3(
ن أيب جنيح ومنصور ، وقتادة من طريق معمر وسعيد ، واحلسن علي بن أيب طلحة والعويف ، وجماهد من طريق اب     

  . من طريق أيب رجاء ، وابن زيد ، وذكر له شاهداً من شعر حسان 
  : على ثالثة أقوال " خمتوم وختامه" اختلف عبارة السلف يف تفسري   )4(

ن طريق يزيـد بـن   ممزوج خملوط ، ورد ذلك عن ابن مسعود من طريق علقمة ومسروق ، وعلقمة م        : األول    
  . معاوية 

أن آخر شرام من اخلمر جيعل فيه مسك ، ورد ذلك عن ابن عباس من طريق علي بـن أيب طلحـة                      : الثاين    
والعويف ، وقتادة من طريق معمر وسعيد ، والضحاك من طريق عبيد ، وإبراهيم النخعي واحلسن من طريق أيب                   

  . محزة 
  .  مسك ، ورد ذلك عن جماهد من طريق ابن أيب جنيح ، وابن زيد غطاؤه من: مطني مبسك ؛ أي : الثالث   
وأوىل األقوال يف ذلك عندنا بالصواب، قول من        : "عاقبته وايته مسك ، فقال      : وقد رجح ابن جرر أن املعىن         

   .هي طيبة الريح ، إن رحيها يف آخر شرم خيتم هلا بريح املسك: معىن ذلك آخره وعاقبته مسك ؛ أي : قال 
ذلك أوىل األقوال يف ذلك بالصحة ؛ ألنه ال وجه للختم يف كالم العـرب إال الطبـع والفـراغ ؛    : وإمنا قلنا    

إذا أتى على آخره ، فإذا كان ال وجه للطبع على شراب أهل اجلنة يفهم إذا كان : ختم فالن القرآن   : كقوهلم  
نان ، فيطني عليها وختتم، تعني أن الصحيح من ذلك الوجه           شرام جارياً املاء يف األار ، ومل يكن معتقاً يف الد          

  .اآلخر ، وهو العاقبة واملشروب آخراً ، وهو الذي خيتم به الشراب
  " .املزج ، فال نعلمه مسموعاً من كالم العرب : وأما اخلتم مبعىن   
  : وهذا الترجيح مبين على أمرين   
ر فيه أن يكون له غطاء من املسك ، وهذا صحيح، إال إن ورد يف               أن مخر اجلنة ر كنهر املاء فال يتصو       : األول    

  .وذا التعليل رد قول جماهد وابن زيد . األحاديث ما يدل على وجود مخر يف الدنان 
خلطه ومزجه ، ورد ذا على القول الذي رواه عن ابن مسعود            : ختامه  : أنه مل يعلم من كالم العرب       : الثاين    

نظر ؛ ألن هؤالء الذين فسروا من العرب ، وكالمهم يف اللغة حجة، فلم مل يقبل تفسريهم                 وعلقمة ، وهذا فيه     
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نعم جيب أن يتبارى ويتسابق يف احلصول عليه الذين يريدون النعيم شرم إىل آخره ويف طلب هذا الت

   .)1(األبدي

وهذا الرحيق : ؛ أي } عينا يشرب ا املقربون* ومزاجه من تنسيم {:  قوله تعاىل -27-28

 املقربون )2(املختوم باملسك خيلط به ماء من عني تسنيم ، اليت نزل عليها ماؤها من أعلى اجلنة ، فيشربه

   . )3(اً غري خملوط ، ويشربه سائر املؤمنني خملوطاً بغريهصرف

                                                                                                                                                         

} أقم الصالة لدلوك الـشمس    {ولو وازنت هذا املوضع مبا ورد عنه يف تفسريه للفظ الدلوك يف قوله تعاىل               !      ؟
 يف اللغة ، ومل يـبني  ، لتبني لكأنه قد خالف ما قعده هناك حيث جعل كالم ابن مسعود حجة           ] 78: اإلسراء  [

  = هنا سبباً يف رده هذا القول غري ما قاله ، وهو غري صحيح ، إذ عدم
وهذا االختالف كما رأت سببه االشتراك . علمه ذا ال يعين عدم وجوده ، مع أنه رواه عمن ذكر ، واهللا أعلم   =

إن القول بأنه عاقبته وايته مسك  : اللغوي يف لفظ اخلتم ، وهو من قبل اختالف التنوع ، ولو قيل يف الترجيح
  . ؛ ألن هذا املعىن هو األشهر يف إطالق اللفظة ، لكان وجهاً يف الترجيح ، واهللا أعلم 

: ، وقوله   }ختامه مسك {: معترضة بني قوله    } ويف ذلك فليتنافس املتنافسون   {:  أن مجلة    – واهللا أعلم    –يظهر    )1(
: انظـر   ( التنافس ما يشعر بنفاسة هذا الشيء الذجيعل املتسابقن إليـه            ويف إيثار مادة  . } ومزاجه من تنسيم  {

  ) التحرير والتنوير
بالباء ، وهو يتعدى بدوا ، وإمنا ذكرت الباء ، إشارة لتضمني فعل آخر، وميكن تقديره                " يشرب"عدي الفعل     )2(

 والكوفيون يرون ا، الباء مبعـىن       .ا املقربون ، وهذا مذهب أهل البصرة من النحويني          " يتلذذ"أو  " يروى"بـ
يف مثل هذا املوضع على التعاقب بني حروف اجلر ، واألول أمنت يف اللغة ، وأعمق يف البالغة ، واهللا أعلم " من"
 .  

ورد ذلك عن عبد اهللا بن مسعود من طريق مسروق ، ومسروق من طريق مالك بن احلارث وعبد اهللا بن مرة ،   )3(
ريق منصور ، وابن عباس من طريق سعيد بن جبري ، وأيب صاحل من طريق إمساعيـل ،                  ومالك بن احلارث من ط    
  . وقتادة من طريق سعد 

: وعن احلسن من طريق أيب رجـاء        . عيناً من ماء اجلنة متزج به اخلمر        : وورد عن ابن عباس من طريق العويف          
رج من حتت العرش ، وهي مزاج هذا اخلمـر ؟           بلغنا أا عني خت   : وعن ابن زيد    . خفايا أخفاها اهللا ألهل اجلنة      
وعن جماهد من طريق ابـن أيب       . شراب امسه تسنيم ، وهو من أشرف الشراب       : وعن الضحاك من طريق عبيد      

: وعن الكليب من طريـق معمـر        ) . تفسري جماهد وعبارته أوضح مما يف الطربي      (يعلو شراب أهال جلنة     : جنيح  
  .هو شراب املقربنيينصب عليهم من فوقهم ، و: تسنيم 

عني ، وماؤها يأتيهم من علو ، وهو أعلى شراب أهل اجلنـة ، وأنـه يـشربه            : ويتلخص من ذلك أن تسنيم        
  . املقربون صرفاً ، وخيلط لغريهم من أهل اجلنة ، واهللا أعلم 

  .ر غييبألنه أم: أما حتديد أنه من حتت العرش فهو قول من تابع التابعي ، ويتوقف يف قبول خربة هذا   
أما األوصاف األخرى فقد وردت عن صحابيني ومجع من التابعني ، وكونه أعلى اجلنة مأخوذ من مدلول لفـظ     

  . تدل على االرتفاع ، واهللا أعلم " سنم"تسنيم ؛ ألن مادة 
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إن الكفار الذين : ؛ أي } إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون{:  قوله تعاىل -29

   .  )1(اكتسبوا املآمث ، كانوا يف الدنيا يهزأون باملؤمنني ويضحكون منهم

إما : وإذا مر الكفار باملؤمنني، أشاروا إليهم : ي ؛ أ} وإذا مروا م يتغامزون{: قوله تعاىل -30

   .)2(باليد ، وإما بالعني ، سخرية واستهزاء

وإذا عاد هؤالء الكفار إىل : ؛ أي }وإذا انقلبوا إىل أهلهم انقلبوا فكهني{:  قوله تعاىل -31

  . بيوم بعد أعماهلم هذه اليت عملوها للمؤمنني ، عادوا وهم متلذذون مبا فعلوا 

فاليوم الذي هو يوم القيامة : ؛ أي } فاليوم الذين آمنوا من الكفار حيضكون{:  قوله تعاىل -34

  . يضحك املؤمنون من الكفار ملا يروم فيه من اخلزي ، وهذا مقابل ضحك الكفار عليهم يف الدنيا 

يف مكان هؤالء املؤمنون جالسون على سرر : ؛ أي } على  األرائك ينظرون{:  قوله تعاىل -35

مزين هلم ينظرون إىل الكفار وهم يعذبون ، فيسرون بذلك ، ويضحكون من أعداء اهللا الذي كانوا 

   . )3(يضحكون منهم يف الدنيا

هل جوزي الكفار ذا العذاب : ؛ أي } هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون{: قوله تعاىل -36

  . بسوء عملهم ، واهللا أعلم الذي رآه املؤمنون مبا فعلوا ؟ وال شك أم قد جوزوا 
  سورة اإلنشقاق

  25: آياا 

  سورة االنشقاق

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
                                                                                                                                                         

  =األصل أن حيمل اإلعراب على الوارد عن السلف يف التفسري ، وقد كان هذا منهج اإلمام : فائدة   
: ، قال   "عيناً"ي ، ومن ذلك هذا املوضع ، فبعد أن ذكر أقوال املعربني من حنويي البصرة والكوفة للفظ                  الطرب  =

أن التسنيم اسم معرفة ، والعني نكرة ، فنصب لذلك إذا كانت صفة له              : والصواب من القول يف ذلك عندنا       "
 .  
أن التنسيم هو العني ، فكان معلوماً       : التأويل  ذلك هو الصواب ، ملا قد قدمنا من الرواية عن أهل            : وإمنا قلنا     

  " .  بذلك أن العني إذا كانت منصوبة ، وهي نظرة ، أن التسنيم معرفة
جاء فعل الضحك مضارعاً ، للداللة على تكرر هذا احلدث منهم ، وهذا الفعل حكاية عنهم يف الدنيا بداللـة                      )1(

  ..." . فاليوم الذين آمنوا : "وله اليت تدل على املاضي ، وداللة ق" كانوا: "قوله 

  . مضارعاً ، للداللة على تكرر احلدث أو الستحضاره يف ذهن السامع " يتغامزون"جاء الفعل   )2(
ورد التفسري بذلك عن ابن عباس من طريق العويف والضحاك ، وكعب األحبار من طريق قتـداة ، وسـفيان                      )3(

  . يل عن كيفية نظر املؤمنني لعذاب الكفار الثوري من طريق مهران ، ويف روايام تفاص
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وأذنت لرا * وألقت ما فيها وختلت * وإذا األرض مدت* وأذنت لرا وحقت * إذا السماء انشقت 

فسوف حياسب * نه فأما من أوتى كتابه بيم* يا أيها اإلنسان إنك كادح إىل ربك كدحا فمالقيه * وحقت 

ويصلى * فسوف يدعوا ثبورا * وأما من أويت كتابه وراء ظهره * وينقل إىل أهله مسروراً * حساباً يسرياً 

* فال أقسم بالشفق * بلى إن ربه كان به بصريا * إنه ظن أن لن حيور * إنه كان يف أهله مسرورا * سعريا 

واهللا أعلم مبا يوعون * بل الذين كفروا يكذبون * ن لتركنب يسجدو* والقمر ذا اتسق * والليل وما وسق 

  .إال الذين آمنوا وعملوا الصاحلات هلم أجر غري منون * فبشرهم بعذاب أليم * 
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  سورة االنشقاق

إذا السماء تصدعت : ؛ أي } وأذنت لرا وحقت* إذا السماء انشقت {:  قوله تعاىل - 1-2  

   . )2( ، وحق هلا أن تطيع ، فهي أهل هلذه الطاعة)1(اوتقطعت ، ومسعت وأطاعت أمر ا يف تصدعه

: ؛ أي } وأذنت لرا وحقت* وألقت ما فيها وختلت * وإذا األرض مدت {:  قوله تعاىل - 3-5  

 ، )5( ، وأخرجت ما يف بطنها من املوتى وغريهم)4( ، فزيد يف سعتها)3(وإذا األرض بسطت يوم القيامة

   .)6(ا وإخراج ما يف بطنها ، وحق هلا أن تطيع، فهي ال تعصي أمرهومسعت وأطاعت أمر را يف مده

إنك تعمل عمالً : ؛ أي } يأيها اإلنسان إنك كادح إىل ربك كدحا فمالقيه{:  قوله تعاىل -6  

   .)7(تلقى اهللا به ، خرياً كان أم شراً

                                                 

ابن عباس من طريق العويف ، وسعيد بن جبري من طريق جعفر، وجماهد من طريق : كذا ورد التفسري عن السلف   )1(
  . ابن أيب جنيح ، وقتادة من طريق معمر وسعيد ، والضحاك من طريق عبيد 

  . وحق هلا :  را ، وعن سعيد بن جبري من طريق جعفر حقت لطاعة : ورد عن ابن عباس من طريق العويف   )2(
  . بني جماهد يف تفسريه من طريق ابن أيب جنيح أن هذا كائن يوم القيامة   )3(
إذا كان يوم القيامة مد اهللا األرض ،        : "أورد الطربي عن علي بن احلسني ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال                 )4(

دميه ، فأكون أول من يدعى ، وجربيل عن ميني الرمحن، واهللا ما رآه قبلـها ،                 حىت ال يكون لبشر إال موضع ق      
يا رب ، عبدك عبدوك يف : صدق ، مث أشفع فأقول : يا رب ، إن هذا أخربن أنك أرسلته إيل ، فيقول : فأقول  

عض أهل  حدثين ب : وهذا حديث مرسل، وقد ورد يف بعض طرقه         " . وهو املقام احملمود  : أطراف األرض ، قال     
  .  العلم ، فإن كن هذا احملدث صحابياً ، فاحلديث صحيح، ورجاله ثقات ، واهللا أعلم 

أخرجت ما فيها مـن     : ألفت أثقاهلا وما فيها ، وعن جماهد من طريق ابن أيب جنيح             : قال قتادة من طريق سعيد        )5(
الـدر  . (ألقت سواري الـذهب  : س ويظهر أن هذا مثال ملا خترجه من بطنها ، ولذا ورد عن ابن عبا      . املوتى  

، والنص عام ، وليس ما يدل على التخصيص ، ولذا حيمل ما ورد عنهم أنه تفـسري                  ) املنثور ، عن ابن املنذر    
  . باملثال ، وتفسري قتادة على العموم ، واهللا أعلم 

رأى :  مبعنـاه ، وتقـديره  حمذوف ، ترك استغناء مبعرفة املخاطبني به} إذا السماء انشقت{: جواب قوله تعاىل    )6(
} يا أيها اإلنسان إنك كادح إىل ربك كدحا فالقيه{: اإلنسان ما قدم من خري أو شر ، وقد بني ذلك قوله تعاىل 

  ) . انظر تفسري الطربي. (

: مالق ربك، وقيـل     : احتمالني يف عودة إىل الظاهر قبله ، فقيل         " فمالقيه"أورد بعض املفسرين يف الضمري يف         )7(
ق عملك ، ومها متالزمان ؛ ألنه سيالقي ربه بعمله ، كما فسر ابن عباس من طريق العويف، وهـذا مـن                      مال

  .  اختالف التنوع الذي حتتمله اآلية ، وهو يرجع أكثر من معىن ، غري أما متالزمان، واهللا أعلم 
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وينقلب إىل  * فسوف حياسب حساباً يسرياً* فأما من أوتى كتابه بيمينه {:  قوله تعاىل - 7-9  

هذا تفصيل ألهل الكدح ، فمن أعطي صحيفة أعماله بيده اليمىن، فإن اهللا يعرض عليه : } أهله مسروراً

 ، مث ينصرف بعد هذا احلساب )1(ذنوبه وال يدقق عليه ، فال حياسبه ا ، بل يسهل أمره ، ويتجاوز عنه

  .  ، وهو فرح مبا أعطي )2(اليسري إىل أهله يف اجلنة

} ويصلي سعرياً* فسوف يدعوا ثبورا * وأما من أويت كتابه وراء ظهره {:  قوله تعاىل -10-12  

 )3(هذا الفريق الثاين من أهل الكدح ، وهم من يعطي صحيفة أعماله السيئة بيده الشمال من وراء ظهره: 

رة ، فتشويهم  ، ويدخلون نار جهنم اليت أوقدت مرة بعد م)4(، فأولئك ينادون باهلالك على أنفسهم

   .)5(وحترقهم حبرها

إنه ظن أن لن حيور بلى إن ربه كان به * إنه كان يف أهله مسروراً {:  قوله تعاىل -13-15  

 فرحاً ملا هو فيه من املعاصي ، )6(إن هذا الذي أويت كتابه وراء ظهره كان يف أهله يف الدنيا: ؛ أي } بصرياً

 ، ولذا كان يركب املعاصي وال يبايل ، ولكنه خمطئ يف )7( املماتوكان يعتقد أنه لن يرجع إىل احلياة بعد

  . هذا االعتقاد ، بل سريجع وحياسب على أعماله اليت كان اهللا مطلعاً عليها 

                                                 

مـن نـوقض   : " عليه وسلم قال صلى اهللا  : روى البخاري ومسلم وغريمها عن عائشة رضي اهللا عنها ، قالت              )1(
لـيس ذاك   : "؟ ، قـال   } فسوف حياسب حساباً يـسرياً    {: أليس قال اهللا    : فقلت  : ، قالت   " احلساب عذب 

  " . باحلساب ، ولكن ذلك العرض ، من نوقش احلساب يوم القيامة فقد عذاب
  .وهذا تفسري نبوي صريح ملعىن هذه اآلية   

  . أعدهم اهللا له يف اجلنة إىل أهل: قال قتادة من طريق سعيد   )2(
وما من أعطى كتابه منكم أيها الناس يومئذ وراء ظهره ، وذلك بأن جعل يديه اليمىن إىل                 : "قال اإلمام الطربي      )3(

 جـل   –عنقه ، وجعل الشمال من يديه وراء ظهره ، فيتناول كتابه بشماله من وراء ظهره ، ولذلك وصفهم                   
  ". بشمائلهم ، وأحياناً أم يؤتوا من وراء ظهورهم أحياناً أم يؤتون كتبهم–ثناؤه 

  " .يدعو باهلالك: "قال الضحاك من طريق عبيد املكتب   )4(

: بتخفيف الالم ، والثانية بتشديدها ، وفائدة التشديد كما قال الطـربي      : قراءتان ، األوىل    } يصلى{: فيقوله    )5(
تدل على تكـرر    " فعل"، وهذا يعين أن صيغة      ..."  إنضاجة   أن اهللا يصليهم تصلية بعد تصلية ، وإنضاجة بعد        "

أما قراءة التخفيف ، فتدل على أم يدخلوا ويردوا فقط، دون معىن التكرار ، واهللا أعلم                . احلدث وتكثريه   
 .  

  " .أي يف الدنيا: "قال قتادة من طريق سعيد   )6(

أال :"، وجماهد من طريق ابن أيب جنيح       " يبعث: "لحة  ابن عباس من طريق علي بن أيب ط       : كذا ورد عن السلف       )7(
لن : أن لن ينقلب، يقول     : "، ومن طريق معمر     " أن ال معا وال رجعة    : "، وقتادة من طريق سعيد      " يرجع إلينا 



 67

يقسم : } والقمر إذا اتسق* والليل وما وسق * فال أقسم بالشفق {:  قوله تعاىل -16-18  

   ،  ويقسم بالليل وما مجع فيه )1( الشمسالرب سبحانه حبمرة األفق اليت تظهر عند غروب

  

                                                                                                                                                         

وهذه األقوال متفقة ، وإمنا بينها ". يرجع: "، وكذا قال ابن زيد ، وقال سفيان الثوري من طريق مهران " يبعث
  .   عبارة ، واهللا أعلم اختالف

الـدر  (نسب ابن جرير إىل بعض أهل العراق هذا القول ، ومل يذكرهم ، وقد ورد تفسريه بذلك عن ابن عمر                      )1(
، ونسبه ابن كثري يف تفسريه إىل علي وابن عباس وعبادة بن الصامت             ) تفسري عبد الزراق  (، ومكحول   ) املنثور

م بن علي بن احلسني ومكحول وبكر بن عبد اهللا املزين وبكري بـن              وأيب هريرة وشداد بن أوس وابن عمر وحم       
األشج ومالك وابن أيب ذنب وعبد العزيز بن سلمة بن املاجشون ، ونقل هذا املعىن عن اخلليل واجلوهري مـن        

  . علماء اللغة 

هللا عليـه  ويالحظ أن هذا اللفظ مما يتعلق به حكم شرعي ، فقد ورد يف صحيح مسلم عن رسول اهللا صـلى ا                 
وهذا القول هو الصواب ، وهو اختيار ابن جرير وابن كثري " . وقت املغرب ما مل يغب الشفق    : "وسلم أنه قال    

  . وغريهم من املفسرين ، واهللا أعلم 

، ورد ذلك عنه من طريق ابن أيب جنيح ومنـصور ، وقـال يف         " النهار كله : "وقد قال جماهد يف تفسري الشفق         
والليل {: ، ويظهر أنه إمنا محله على هذا، قرنه بقوله تعاىل           " إن الشفق من الشمس   : "حوشب  رواية العوام بن    

   .69: التبيان يف أقسام القرآن .." . (وهذا ضعيف جداً: "، وقال عنه ابن القيم ) تفسري ابن كثري(} وما وسق

 شفق ، ومل ينسبه إىل أحـد ،  شفق ، وللبياض: وحكى ابن جرير عن بعضهم أنه من األضداد ، فيقال للحمرة        
  . ، واهللا أعلم ) تفسري عبد الرزاق(وقد ورد عن أيب هريرة وعمر بن عبد العزيز تفسري الشفق بالبياض 
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  .)2( ، ويقسم بالقمر إذا متت استدارته ، واجتمع فصار بدراً )1(من اخللق وحواهم

إنكم أيها الناس : هذا جواب القسم ، واملعىن : } لتركنب طبقاً عن طبق{:  قوله تعاىل -19  

 بكونكم نطفاً يف األرحام إىل خروجكم من ستمرون بأحوال تركبوا حاالً بعد حال ، من ابتداء أمركم

بطون أمهاتكم ، إىل معاينتكم أحوال الدنيا ونكدها ، إىل وصولكم ألحوال اآلخرة وهوهلا ، حىت يدخل 

   . )3(اجلنة أو النار: كل فريق مرتله 

                                                 

وينخو الذي قلنا   .. والليل وما مجع مما سكن وهدأ فيه من ذي روح كان يطري أو يدب اراً                : "قال ابن جرير      )1(
عن ابن عباس من طريق علي بن أيب طلحة         : كر الرواية عن مفسري السلف      مث ذ " . يف ذلك قال أهل التأويل    

وجماهد وابن أيب مليكة ، واحلسن من طريق أيب رجاء ، وجماهد من طريق ابن باي جنيح ومنصور ،وقتادة مـن                     
  . طريق سعيد ومعمر ، وسعيد بن جبري من طريق أيب اهليثم ، وعكرمة من طريق مساك ، وابن زيد 

، " وما لـف  : "، ومرة   " وما أظلم عليه ، وما دخل فيه        : " عن جماهد من طريق منصور ، جاءت مرة          والرواية  
، وما أظلم عليه فقد مجعه ، وذا ال تكون خارجة عن معىن             " وما دخل فيه  : "، ومرة   " وما لف عليه  : "ومرة  

  .اجلمع ، ولذا مل جيعله ابن جرير قوالً آخر يف معىن وسق ، واهللا أعلم 
وما ساق ، مث ذكر الرواية عـن ابـن          : "معىن ذلك   : وقال آخرون   : وقد ترجم ابن جرير لقول آخر ، فقال           

: ويقـال   : "قال عطية العويف    " . النجوم: وما ساق الليل من شيء مجعه       : عباس من طريق عطية العويف ، قال        
، فإذا كان الليل ، ذهب كل شيء وما ساق من ظلمة : "، وعن عكرمة من طريق حسني ، قال" والليل وما مجع

  " .ما ساق معه من ظلمه إذا أقبل: "، وعن الضحاك من طريق عبيد ، قال " إىل مأواه
وإذا تأملت هذه األقوال ، وجدا ال خترج عن معىن اجلمع ، ومن مث فهي ال ختالف القول األول، بـل هـي                         

  . ليل ، أو طريقة هذا اجلمع ، واهللا أعلم تفاسري على املعىن ، فيها زيادة بسط ألمثلة ما جيمعه ال
  :واحدة ، أما عبارات السلف فهي" وسق"، ويالحظ أن مادة " أتسق"كذا ورد عن السلف يف تفسري   )2(

" اجتمـع "إذا استوى ، ورد ذلك عن ابن عباس من طريق علي بن أيب طلحة العويف ، وزاد العويف لفظة      -1
طريق ابن أيب جنيح ، وسعيد بن جبري من طريق أيب اهليـثم ،              وعن عكرمة من طريق مساك ، وجماهد من         

وقتادة من طريق سعيد ، وتفسري الضحاك من طريق عبيد ، مثل تفسري ابن عباس من طريق العويف ، وابن 
  . زيد 

 .إذا اجتمع وامتأل ، عن احلسن من طريق حفص  -2
ر بن أيب املغرية، وماهـد مـن        عن سعيد بن جبري من طريق جعف       –صار مستديراً   :  أي   –لثالث عشرة    -3

 .طريق منصور 
 . إذا استدار ، عن قتادة يف طريق معمر  -4

وهذه األقوال من قبيل اختالف التنوع عن املعىن الواحد بعبارات خمتلفة ، وذلك لتقريب املعـىن إىل ذهـن                   
  . السامع ، ولذا ورد عن الواحد منهم عبارتان يف التفسري ، واهللا أعلم 

  :  اآلية قراءتان متواترتان ورد يف هذه  )3(
  .، وتأويلها ما سبق ذكره " تركنب"بضم الباء من : األوىل   
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مل ال يصدق هؤالء املشركون باهللا، ويقرون : ؛ أي } فما هلم ال يؤمنون{:  قوله تعاىل -20  

  لبعث ، مع ما قد عاينوا من حجج اهللا حبقيقة توحيده ؟ با

ومل إذا تلي عليهم كتاب اهللا : ؛ أي } وإذا قرئ عليهم القرآن ال يسجدون {:  قوله تعاىل -21  

  .ال خيضعون فيسجدون هللا تعاىل تعظيماً واحتراماً ؟ 

                                                                                                                                                         

، وقد اختلف السلف يف املخاطب ذا اخلطاب ، كما اختلفـوا يف الطبـق               " تركنب"بفتح الباء من    : والثانية    
  : املركوب على أقوال 

وقع فـالن يف بنـات   : " من الشدائد ، من قول العرب لتركنب يا حممد حاالً بعد حال ، وأمراً بد أمر        : األول    
، إذا وقع يف أمر شديد ، وهذا قول ابن عباس من طريق جماهد ، وقد ذكر ابن جرير حتت هذا القـول                       " طبق

أقوال بعض السلف ، ولكنهم مل يصرحوا بأن اخلطاب للرسول صلى اهللا عليه وسلم، وهم عكرمة واحلـسن                  
  هد وقتادة والضحاك ؟ومرة وسعيد بن جبري ، وجما

: فالصواب من التأويل ، قول من قال       : "وقد جعل الطربي هذا القول عائداَ إىل معىن ما ذكرته يف املنت ، فقال                 
 وإن كان اخلطاب إىل رسول اهللا       –لتركنب يا حممد حاالً بعد حال ، وامراً بعد أمر من الشدائد ، واملراد بذلك                

  . مجيع الناس أم يلقون من شدائد يوم القيامة وأهواله أحواالً  –صلى اهللا عليه وسلم  موجهاص 
جرى خبطاب اجلميع، وكذلك    } لتركنب طبقاً عن طبق   {:عىن بذلك ما ذكرنا ، أن الكالم قبل قوله          : وإمنا قلنا     

  " . بعده ، فكان أشبه أن يكون ذلك نظري ما قبله وما بعده
 ، وهذا قول ابن مسعود من طريق علقمة ، واحلسن وأيب العالية من طريق   لتركنب يا حممد مساًء بعد مساء     : الثاين    

قتادة ، ومسروق من طريق أيب الضحى ، والشعيب من طريق إمساعيل ، وقد ورد وصف السموات بـالطبق يف                    
 ، وهذا القول فيه إشارة إىل عروج النيب صلى اهللا         ] 15: ، نوح   3: امللك  [} سبع مسوات طباقا  {: قوله تعاىل   

  . عليه وسلم للسماء 
لتركنب السماء حاالً بعد حال من ضروب التغري اليت تلحقها ، من كوا تنشقق ، وحتمر فتكون وردة                  : الثالث    

  . وهذا قول ابن مسعود من طريق مرة اهلمذاين وإبراهيم النخعي . كالدهان ، وتكون كاملهل ، وغريه 
 أكثر من معىن ، وسبب هذا االختالف أنه ذكر يف اآلية الوصف             وعلى هذه القراءة يكون االختالف راجعاً إىل        

، وهو حمتمل ألكثر من موصوف ، فحمله كل مفسر على ما يصلح له، ولذا ورد عن                 " طبقاً عن طبق  "، وهو   
  . بعضهم فيه قوالن 

 وقد ورد تأويالت أخرى عن السلف ذكرها ابن كثري ، وهي داخلة حتت هذا السبب ، وال يهولنـك هـذا                      
نسج } لتركنب طبقا عن طبق   "ومجلة  : "االختالف ، إذا األمر فيه سهل ، فال تستصعبه ، قال الطاهر بن عاشور               

نظمها نسجاً جممالً لتوفري املعاين اليت تذهب إليها أفهام السامعني ، فجاءت على أبدع ما ينسج عليه الكـالم                   
ج ، والوافر املعىن، ولذلك كثرت تأويالت املفسرين الذي يرسل إرسال األمثال من الكالم اجلامع ، البديع النس

  " . هلا 
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ولكن الذين كفروا :  أي ؛} واهللا أعلم مبا يوعون* بل الذين كفروا يكذبون {:  قوله تعاىل -22  

الذي هو عامل مبا حتويه صدورهم وختفيه من التكذيب بكتاب : من سجيتهم تكذيب ما جاء عن اهللا تعاىل 

  .اهللا ورسوله ، وغريه 

إال الذي آمنوا وعملوا الصاحلات هلم أجر غري * بشرهم بعذاب أليم {:  قوله تعاىل -24-25  

بسبب تكذيبهم من العذاب املؤمل ، لكن من تاب منهم فآمن وعمل فأخربهم مبا سيلقونه : ؛ أي } ممنون

من األعمال الصاحلات بأداء فرائض اهللا واجتناب نواهيه ، فإن هلم ثواباً من اهللا ال ينقص ال يقطع ، بل هو 

  . واهللا أعلم . دائم 

  
  سورة الربوج

  22: آياا 

  سورة الربوج

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  

* النار ذات الوقود * قتل أصحاب األخدود * وشاهد ومشهود * واليوم املوعود * وج ولسماء ذات الرب

وما نقموا منهم إال أن يؤمنوا باهللا العزيز * وهم على ما يفعلون باملؤمنني شهود * إذ هم عليها قعود 

 واملؤمنات إن الذين فتنوا املؤمنني* الذي له ملك السموات واألرض واهللا على كل شيء شهيد * احلميد 

إن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات هلم جنات جتري من * مث مل يتوبوا فلهم عذاب جهنم وهلم عذاب احلريق 

ذو * وهو الغور الودود . إنه هو يبدىء ويعيد * إن بطش ربك لشديد * حتتها األار ذلك الفوز الكبري 

* بل الذين كفروا يف تكذيب * عون ومثود فر* هل أتاك حديث اجلنود * فعال ملا يريد * العرش ايد 

  .يف لوح حمفوظ * بل هو قرآن جميد * واهللا من وراءهم حميط 
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  سورة الربوج

  .)1(يقسم ربنا بالسماء صحابة النجوم ومنازهلا: } والسماء ذات الربوج{:  قوله تعاىل -1

باده للفصل بينهم، وهو ويقسم ربنا باليوم الذي وعد به ع: } واليوم املوعود{:  قوله تعاىل -2

  .يوم القيامة 

ويقسم ربنا بكل راء مشاهد ومرئي مشاهد، وكل شاهد : } وشاهد ومشهود{:  قوله تعاىل -3

على أحد ومشهود عليه ؛ كيوم اجلمعة شاهد ملن حضره ، وهو مشهود مبن حضره، وكذا يوم عرفة ، أو 

   .)1(ودة عليها ، وكذا غريها من األقوالالرسول صلى اهللا عليه وسلم شاهد على أمته ، وأمته مشه
                                                 

تدل مادة برج يف اللغة على الربوز ولظهور ، ومنه مسي القصر والقلعة برجاً ؛ لظهورمها وبروزمها فوق األرض                     )1(
. اسـنها   يرامها املشاهد دون عناء ، وا مسيت منازل الشمس والقمر بروجاً ، ومنه تربج املرأة، وهو إظهار حم                 

  : وقد وقع اختالف بني السلف يف معىن الربوج عنا على أقوال 
قصور يف السماء ، وهو قول ابن عباس من طريق العويف ، وحكاه الضحاك من طريق عبيد املكتـب ،    : األول    

 قول عطية العويف من طريق إدريـس ، } تبارك الذي جعل يف السماء بروجا{: وقد أورد الطربي يف قوله تعاىل    
وحيىي بن رافع من طريق إمساعيل ، وإبراهيم من طريق منصور ، وأيب صاحل من طريق إمساعيل ، وهذا القـول                     

  . واهللا أعلم : تسمية القصور والربوج : مبناه 
النجوم ، وهو قول جماهد من طريق ابن أيب جنيح ، وابن أيب جنيح من طريق سفيان الثوري، وقتادة من                    : الثاين    

وذكر الطربي يف آية الفرقان قول أيب صاحل من طريق إمساعيل ، وقتادة من طريق معمر ، ونسبه                  طريق سعيد ،    
  .ابن كثري إىل ابن عباس وجماهد واحلسن وقتادة والسدي 

ويظهر أن من فسرها بالقصور ، اعتمد املعىن األشهر من اللفظ ، ولذا قال ابن جرير الطربي يف ترجيح معـىن                    
وأوىل القـولني يف ذلـك      ] : "61: الفرقـان   [} تبارك الذي جعل يف السماء بروجا     {:   الربوج يف قوله تعاىل   

} ولو كنتم يف بـروج مـسيدة      {هي قصور يف السماء ؛ ألن ذلك يف كالم العرب           : بالصواب ، قول من قال      
  : ، وقول األخطل ] 78: النساء [

  ـان جبـص وآجـر وأحجـــار      كأـا بـرج رومــي يشيــدة  
  " .القصر : ين بالربج يع  
وتفسريها مبطلق القصر ميكن أن يدخل فيه تفسريها مبنازل الشمس والقمر ؛ ألما كالصر بالنـسبة                  

لغريمها ، أما من جعل هذه القصور حلرس السماء ؛ كما ورد عن عطية العويف وأيب صاحل، فإنه حيتاج إىل مـا                      
  . كن أن يعرف إال من جهة اخلرب ، واهللا أعلم يعضده من خرب الصادق ؛ ألن مثل ذلك التحديد ال مي

فإن أصل املادة اليت تدل على الظهور حتتمل دخول النجوم فيها ؛ ألا ظاهرة بـارزة                : وأما تفسريها بالنجوم    
ن يكون املقسم به مما     : للعيان ، وهذا التفسري أقرب األقوال ؛ ألنه أظهر للناس خبالف غريه ، وقاعدة القسم                

  . مة الناس ، أو يرون أثره ، واهللا أعلم يعلمه عا
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، وهو اليوم }واليوم املوعود{: بداللة قوله تعاىل " لتبعثن: "وجواب القسم حمذوف ، تقديره 

  . الذي يكذب به الكفار 

 هم )2(أصحاب األخدود: } النار ذات الوقود* قتل أصحاب األخدود {:  قوله تعاىل - 4-5

ليحصل القتل : ة يف األرض ، وملئها بالنار ، وإلقاء املؤمنني ا، واملعىن الذين أمروا حبفر الشقوق الكبري

  . هلؤالء الكافرين الذين عذبوا املؤمنني بإلقائهم يف النار اليت تشعل باحلطب وغريه مما توقد به النار 

ن إذ هؤالء الكفار قعود حول النار، وهم متمكنو: ؛ أي } إذ هم عليها قعود{:  قوله تعاىل -6

  . منها ، يلقون فيها من شاءوا من املؤمنني 

وهؤالء الكفار يشهدون على : ؛ أي } وهم على ما يفعلون باملؤمنني شهود{:  قوله تعاىل -7

  .أنفسهم مبا فعلوه باملؤمنني ، بعد أن حضروا تعذيبهم 

ملك السموات الذي له * وما نقموا منهم إال أن يؤمنوا باهللا العزيز احلميد{:  قوله تعاىل - 8-9

ما أنكر هؤالء الكفار على املؤمنني إال إميام باهللا القوي : ؛ أي } واألرض واهللا على كل شيء شهيد

والذي له كل ما يف السموات . الذي ال يقهر ، واحملمود الذي يكثر منه فعل ما حيمده عليه خلقه 

خافية، وهو مطلع على فعله هؤالء واألرض ملكاً وحكماً ، وهو مطلع على كل شيء ال ختفى عليه منهم 

  . الكفار بأوليائه 

إن الذين فتنوا املؤمنني واملؤمنات مث مل يتوبوا فلهم عذاب جهنم وهلم عذاب {:  قوله تعاىل -10

 – )1( من الكفار أو غريهم ممن اتصف بعداء أولياء اهللا– )3(إن الذين عذبوا املؤمنني بالنار: ؛ أي } احلريق

                                                                                                                                                         

ورد يف تفسري هذه اآلية اختالف كثري ، وإذا تأملته وجدته من اختالف التنوع ، وأنه من قبيل االسـم العـام        )1(
مث اقسم سبحانه بالشاهد واملشهود مطلقني غـري        : "الذي يذكر املفسرون له أمثلة تدل عليه ، قال ابن القيم            

م املعاين فيه أنه املدرك واملدرك ، والعامل واملعلوم ، والرائي واملرئي ، وهذا أليق املعاين به ، ما عداه                  معينني ، وأع  
  ) .57: التبيان يف أقسام القرآن " (من األقوال ذكرت على وجه التمثيل ، ال على وجه التخصيص 

 صحيح مسلم عن رسول اهللا صلى       ورد خالف بني السلف يف حتديد أصحاب األخدود ومكام ، وقد ورد يف              )2(
اهللا عليه وسلم ذكر أصحاب األخدود الذين يف اليمن ، ولكن الرسول صلى اهللا عليه وسلم مل يشر يف هـذه                     
القصة اليت يذكرها للصابة إىل هذه اآليات ، ولذا يقال ، إن كل ما ذكر من أصحاب األخاديد فإنه داخل يف                      

ن ذكر الرسول صلى اهللا عليه وسلم قصتهم ، وهذا يكون من التفسري             حكم هذه اآلية ، وباألخص القوم الذي      
  . بالسنة ؛ ألن املفسر استفادة من هذه القصة املطابقة خلرب اآلية ففسر ا ، واهللا أعلم 

ورد التفسري بذلك عن ابن عباس من طريق العويف ، وجماهد م طريق ابن أيب جنيح ، وقتادة من طريق سـعيد ،                  )3(
  . من طريق عبيد ، وابن أبزى من طريق جعفر والضحاك 
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 ، فإن اهللا سيعذم بنار جهنم اليت تبطق )2(إىل اهللا من فعلهم فيصريوا ذه التوابة من أولياءإذا مل يتوبوا 

   . )3(عليهم بظلماا ، وبنار احلريق اليت حترقهم

إن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات هلم جنات جتري من حتتها األار ذلك {:  قوله تعاىل -11

وا بتوحيد اهللا من الذين عذبوا بالنار وغريهم من املؤمنني، وعملوا إن الذين أقر: ؛ أي } الفوز الكبري

بفعل أوامره واجتناب نواهيه ، هلم بساتني جتري على أرضها النب والعسل واملاء ، وذلك : بطاعة اهللا 

  .النعيم هو الظفر الكبري الذي ينتظرهم يف اآلخرة 

ربك ما حممد وانتقامه قوي، كما إن أخذ : ؛ أي } إن بطش ربك لشديد{:  قوله تعاىل -12

: إن اهللا ليملي للظامل ، حىت إذا أخذه مل يفلته، مث قرأ : "أخرب عنه الرسول صلى اهللا عليه وسلم بقوله 

  . } وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظاملة إن أخذه أليم شديد{

 إن اهللا ذا البطش :؛ أي } وهو الغفور الودود* إنه هو يبدئ ويعيد {:  قوله تعاىل -13-14

 ، وإنه الذي ستر الذنب فال )4(الشديد يبدئ العذاب على الكافرين يف الدنيا ، ويعيده عليهم يف اآلخرة

   .)1(يعاقب به ، وحيب أولياءه وحيبونه

                                                                                                                                                         

وهذا شأن أعداء اهللا دائماً ينقمون على أولياء اهللا ما ينبغي أن حيبوا ويكرموا ألجله؛ كما قال : "يقول ابن القيم   )1(
وقل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إال أن آمنا باهللا وما أنزل إلينا وما أنزل مـن قبـل وأن أكثـركم                       {تعاىل  
أخرجوهم من { :  ، وكذلك اللوطية نقموا من عبا اهللا ترتيههم عن مثل فعلهم ، فقالوا ] 59: املائدة [} قونفاس

، وكذلك أهل اإلشراك ينقمون من املوحدين جتريدهم التوحيد  ] 82: األعراف  [} قريتكم إم أناس يتطهرون   
أهل السنة جتريد متابعتها ، وترك مـا        ، وإخالص الدعوة والعبودية هللا وحده، وكذلك أهل البدع ينقمون من            

  .خالفها ، وكذلك املعطلة ينقمون من أهل اإلثبات إثبات هللا صفات كماله ونعوت جالله 
وكذلك الرافضة ينقمون على أهل السنة حمبتهم للصحابة مجيعهم ، وترضيهم عنهم ، وواليتهم إياهم ، وتقدمي                   

وكذلك أهل الرأي .   وترتيلهم منازهلم اليت أنزهلم اهللا ورسوله امن قدمه رسول هللا صلى اهللا عليه وسلم منهم ،
احملدث ينقمون على أهل احلديث وحزب الرسول أخذهم حبديثه وتركهم ما خالفه ، وكل هؤالء هلم نـصيب                  

  ) .59: التبيان يف أقسام القرآن " . "وم شبه من أصحاب األخدود ، وبينهم وبينهم نسب قريب أو بعيد

..." انظروا إىل هذا الكرم واجلود ، يقتلون أولياءه ويفتنوم ، وهو يدعوهم إىل املغفرة : " احلسن البصري  قال  )2(
  ) . 59: التبيان يف أقسام القرآن : (انظر 

محل بعض املفسرين ؛ كالربيع بن أنس ، هذه اآلية على قصة أصحاب األخدود ، وقالوا بأن النار اليت أوقدوها                    )3(
بعد ما ألقوا فيها املؤمنني ، وأن هذا هو املراد بعذاب احلريق ، واهللا أعلم مبا كان، ولكن هذا ال يعين                     التهمتهم  

  .أن نار احلريق يف الدنيا ، فالنار دركات ، وجيوز أن تكون هاتان املذكورتان منها 
  

  : ورد يف هذا تأويالن عن السلف   )4(
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 الذي له صفات الكمال هو صاحب )2(اهللا الكرمي: ؛ أي } ذو العرش ايد{:  قوله تعاىل -15

   .)3(ات واألرضالعرش الذي وسع السمو

من كمال هذا الرب ايد أنه يفعل ما يشاء، مىت شاء : ؛ أي } فعال ملا يريد{:  قوله تعاىل -16

، وكيف شاء ، وال يرده أحد عن شيء وال حيده ، فمىت شاء ضحك ، ومىت شاء سخط، ومىت شاء أحيا ، 

  . ومىت شاء أمات ، وهكذا غريها من أفعاله 

هذا مثال ألم وقع عليها : } فرعون ومثود* هل أتاك حديث اجلنود {:  قوله تعاىل -17-18

قد أتاك فيما أنزل عليك خرب اجلموع الكافرة املتجندة حلرب أولياء اهللا ، وهم : بطش اهللا ، واملعىن 

فرعون وقومه الذين كذبوا موسى عليه السالم ، وقوم مثود الذين كذبوا صاحلاً عليه السالم ، وهم قد 

  .سلهم عن علم ، فكان كفرهم كفر جحود كفروا بر

                                                                                                                                                         

  . ك من طريق عبيد ، وقول ابن زيد يبدئ اخللق ويعيده ، وهو قول الضحا: األول   
يبدئ العذاب يف الدنيا ويعيده يوم القيامة ، وهو قول ابن عباس من طريق العويف، ورجحه ابن جرير ، : والثاين   

وأوىل التأويلني يف ذلك عندي بالصواب وأشبههما بظاهر ما دل عليه الترتيل، القول الذي ذكرناه عن                : "فقال  
فلهم عذاب جهنم وهلم عذاب     {يبدئ العذاب ألهل الكفر به ويعيد ، كما قال جل ثناؤه            ابن عباس ، وهو أنه      

  .يف الدنيا ، فأبدأ هلم ذلك يف الدنيا ، وهو يعيده هلم   يف اآلخرة } احلريق
، فكان للبيان عن } إن بطش ربك لشديد{: هذا أوىل التأويلني بالصواب ؛ ألن اهللا اتبع ذلك قوله : وإمنا قلت   
ىن شدة بطشه الذي قد ذكره قبله ، أشبه به بالبيان علما مل جير له ذكر ، ومما يؤيد ما قلنا من ذلك وضوحاً                        مع

  " .، فبني ذلك عن أن الذي قبله من ذكر خربه عن عذابه وشدة عقابه} وهو الغفور الودود{: وصحة ، قوله 

  . ه ابن زيد بأنه الرحيم ، والرمحة من الزم احملبة  فسر ابن عباس من طريق علي بن أيب طلحة بأنه احلبيب ، وسر  )1(
وهو الودود أيضاً ؛ . املتودد إىل عباده بنعمه ، الذي يود من تاب إليه وأقبل عليه    : الودد  : "... قال ابن القيم      

  " .احلبيب: الودود : "احملبوب ، قال البخاري يف صحيحه : أي 
ى كونه واداً ألوليائه ، ومودوداً هلم ، فأحدمها بالوضع ، واآلخـر             والتحقيق أن اللفظ يدل على األمرين ، عل         

، ومـا  ] 9: هود [} إين ريب رحيم ودود{: فهو احلبيب احملب ألوليائه حيبهم وحيبونه ، وقال شعيب          . باللزوم  
يرحم من  ألطف اقتران اسم الودود بالرحيم وبالغفور ؛ فإن الرجل قد يغر ملن أساء إليه وال حيبه ، وكذلك قد                    

ال حيب ، والرب تعاىل يعفر لعبده إذا تاب إليه ، ويرمحه وحيبه مع ذلك؛ فإنه حيب التوابني ، وإذا تاب إليه عبده 
  ) .60-59: التبيان يف أقسام القرآن " . (أحبه ، ولو كان منه ما كان

  . ايد بالكرمي : فسر ابن عباس من طريق علي بن أيب طلحة   )2(
األوىل برفع ايد ، وتكون من صفة اهللا سـبحانه، والثانيـة   : لعرش ، وقد ورد يف ايد قراءتان        سبق تفسري ا    )3(

العرش ايد الذي صار شريفاً ورفيعاً بعلوه على املخلوقـات ،           : خبفض ايد ، وتكون من صفة العرش ؛ أي          
  . لم وكونه هو الذي اختص باستواء الرمحن عليه من بني املخلوقات ، واهللا أع
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لكن : ؛ أي } واهللا من وراءهم حميط* بل الذين كفروا يف تكذيب {:  قوله تعاىل -19-20

الذين كفروا من قومك ينسبونك إىل الكذب وال يصدقونك فيما خترب به من الوحي، واهللا املطلع عليهم 

  .ال مكان هلم يؤويهم من عذابهمتمكن منهم ، فهم ال يفلتون منه ، وال يعجزونه ، و

لكن هذا الوحي الذي : ؛ أي } يف لوح حمفوظ* بل هو قرءان جميد {:  قوله تعاىل -21-22

 ؛ ألنه كالم رب العاملني، وهو حمفوظ مصون )1(يكذبون به كالم متلو باللسان ، وهو كالم كرمي شريف

  . ، واهللا أعلم ) 3( تصل إليه يد التخريب ، فال)2(يف اللوح احملفوظ ، حمفوظ من كل ما يشينه وينقصه
  سورة الطارق

  17: آياا 

  سورة الطارق

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  

فلينظرا * إن كل نفس ملا عليها حافظ * النجم الثاقب * وما إدراك ما الطارق * والسماء والطارق 

يوم تبلى *  على رجعه لقادر إنه* خيرج من بني الصلب والترائب * خلق من ماء دافق * إلنسان مم خلق 

* إنه لقول فصل * واألرض ذات الصدع * والسماء ذات الرجع * فما له من قوة وال ناصر * السرائر 

  .فمهل الكافرين أمهلهم رويدا * وأكيد كيدا * إم يكيدون كيدا * وما هو باهلزل 

  سورة الطارق

يقسم ربنا : }النجم الثاقب* الطارق وما أدراك ما * والسماء والطارق {:  قوله تعاىل - 1-3  

وما أعلمك ما الطارق ، مث : بالسماء وما يأيت ويطرق فيها ليالً ، مث استفهم مشوقاً هلذا الطارق فقال 

  . أجاب عنه بأنه النجوم املتقدة املضيئة يف السماء

توجد نفس ال : هذا جواب القسم ، واملعىن : } إن كل نفس ملا عليها حافظ{:  قوله تعاىل -4  

  .من نفوس بين آدم إال عليها حافظ من املالئكة حيفظون عليهم أعماهلم ، مث حياسبون عليها بعد البعث 

                                                 

  " .كرمي: جميد : "ورد عن قتادة من طريق سعيد ، وسعيد بن جبري من طريق جعفر   )1(

، ورد  " حمفوظ عند اهللا  : "، وقال قتادة من طريق سعيد       " أم الكتاب : يف لوح   : " قال جماهد من طريق منصور        )2(
  .هللا أعلم بصحة ذلك عن أنس بن مالك أن اللوح احملفوظ املذكور هنا حمفوظ يف جبهة إسرافيل ، وا

األوىل بالرفع ، وتكون صفة للقرآن ، والثانية باخلفض ، وتكون صـفة للـوح ،                : قراءتان  " حمفوظ" ورد يف     )3(
  . أن القرآن حمفوظ يف اللوح احملفوظ ، واهللا أعلم : ومؤدي القراءتني 
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فلينظر الكار الذي : ؛ أي } خلق من ماء دافق* فلينظر اإلنسان مم خلق {:  قوله تعاىل - 5-6  

ه النطفة احلقرية قادر على ينكر البعث ، فلينظر مادة خلقه ، وهي املين النصب ، فالذي خلقه من هذ

  . إعادته 

خيرج هذا املاء املنصب من موضع : ؛ أي } خيرج من بني الصلب والترائب{:  قوله تعاىل -7  

   . )1(العمود الفقري وأضالع الصدر اليت تضع املرأة القالدة عليها

يستطيع أن يرد إن اهللا : ؛ أي } يوم تبلى السرائر* إنه على رجعه لقادر {:  قوله تعاىل - 8-9  

اإلنسان بعد موته ، فيحييه ، وذلك كائن يوم خترب ضمائر الناس وما خيفونه ، فتظهر هذه املخفيات 

   . )2(أمامهم

يف هذا اليوم ليس هلذا اإلنسان الكافر من : ؛ أي } فما له من قوة وال ناصر{:  قوله تعاىل -10  

  . معني له من عذاب اهللا قوة يف ذاته يدفع ا عن نفسه ، وال أحد من اخللق 

وما * إنه لقول فصل * واألرض ذات الصدع * والسماء ذات الرجع {:  قوله تعاىل -11-14  

 ، وباألرض اليت تتشقق فيخرج منها )3(يقسم ربنا بالسماء اليت يرجع منها املطر مرة بعد مرة: } هو باهلزل
                                                 

ابن عباس : غة ، وممن قال به من السلف  هذا القول يف الترائب هو قول مجهور املفسرين ، وعليه إمجاع أهل الل  )1(
من طريق العويف وعلي بن أيب طلحة ، وعكرمة من طريق أيب رجاء وعبد اهللا بن نعمان احلداين ، وسعيد بـن                      
. جبري من طريق عطاء ، وجماهد من طريق ثوير وابن أيب جنيح ، وسفيان الثوري من طريق مهران ، وابن زيـد      

لترائب حتديد مكاا مبوضع القالدة، ال أا أضالع أملرأة ، ألن املاء املدفون ، أو               ويظهر أن مرادهم يف تفسري ا     
نسقيكم مما يف بطونه من بني {: ذا الدفق ، خيرج من الرجل ال من املرأة ، ونظم هذه اآلية نظري نظم قوله تعاىل                 

  . واهللا أعلم] 66: النحل [} فرث ودم لبنا خالصا
وعن الضحاك من .أطراف الرجل واليدان والرجالن والعينان : الترائب : ق العويف وورد عن ابن عباس من طري  

  .عيناه ويداه ورجاله: اليدان والرجالن ، وعنه من طريق عبيد املكتب : طريق أيب روق 
  : قوالن " رجعه: " ورد يف تفسري الضمري يف قوله   )2(

إنه على رجع اإلنسان بعد مماته لقادر ، وهو قول قتادة : ل األو: أنه يعود على اإلنسان ، وفيه تأويالن : األول   
  =إنه على رد اإلنسان ماء لقادر ، وهو قول الضحاك من طريق  : الثاين . من طريق سعيد 

  .عبيد ومقاتل بن حيان   =
عكرمة مـن  إنه على رد املاء يف الصلب لقادر ، وهو قول : األول : أنه يعود على ملاء ، وفيه تأويالت        : الثاين    

إنه على رجعه يف اإلحليل لقادر ، وهو قول جماهد من طريق ليث وعبد اهللا بن أيب بكر : الثاين . طريق أيب رجاء 
  . إنه على رد املاء وحبسه فال خيرج لقادر، وهو قول ابن زيد : الثالث . وابن أيب جنيح 

إن : معىن ذلك   :  بالصواب ، قول من قال       وأوىل األقوال يف ذلك   : "والقول األول هو الراجح ، قال الطربي          
هـذا أوىل  : وإمنا قلت . اهللا على رد اإلنسان املخلوق من ماء دافق من بعد مماته حياً ، كهيئته قبل مماته ، لقادر        



 77

   ، وهو فرقان  ، أن هذا القرآن الذي أنزله على عباده قول جد)1(النبات

  

  .  ، وليس لعباً وال هلواً من القول )2(يفرق اهللا به بني احلق والباطل

إن هؤالء املكذبني بالبعث : ؛ أي } وأكيد كيدا* إم يكيدون كيدا {:  قوله تعاىل -15-16  

اً والقرآن يدبرون احليل وميكرون ، واهللا يكيدهم كما هم يكيدون ، ولذا ينقلب عليهم كيدهم خسران

  ! . وهالكاً ، فمن ذا الذي يستطيع حرب اهللا والكيد له ؟

اتركهم ، وال تتعجل عليهم، واصرب : ؛ أي } فمهل الكافرين أمهلم رويدا{:  قوله تعاىل -17  

  .عليهم قليالً قليالً ، فإم سيالقون ما أوعدهم اهللا جزاء لكيدهم ، واهللا أعلم 
  سورة األعلى

  19: آياا 

  سورة األعلى

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

  
                                                                                                                                                         

نبأ من  } إنه على رجعه لقادر   {: ، فكان يف إتباعه قوله    } يوم تبلى السرائر  {: األقوال يف ذلك بالصواب ؛ لقوله       
إنـه علـى   : يقول تعاىل ذكره } يوم تبلى السرائر{: قيامة داللة على أن السابق قبلها أيضاً منه ، ومنه         أنباء ال 

إنه على رجعه يوم تبلى السرائر      : إحيائه بعد مماته لقادر يوم تبلى السرائر ، فاليوم من صفة الرجع ، ألن املعىن                
  " .لقادر
أنه املعهود من طريقة القرآن من االسـتدالل        : أحدها  : جوه  والقول األول هو الصواب لو    : "وقال ابن القيم      

يف القرآن نظري يف    } رد املاء إىل الصلب أو اإلحليل     : أي  [أنه مل يأت هلذا املعىن      : الثالث  ... باملبتدأ على املعاد    
لضمري يف هو ا" رجعه"أن الضمري يف : اخلامس... موضع واحد ، وال أنكره أحد حىت يقيم سبحانه الدليل عليه 

  ) .66: التبيان يف أقسام القرآن ..." . (، وهذا لإلنسان قطعاً ، ال للماء } فما له من قوة وال ناصر{: قوله 
 فسر السلف الرجع باملطر ، ورد ذلك عن ابن عباس من طريق عكرمة والعويف ، واحلسن من طريق أيب رجاء ،   )3(

ن أيب جنيح ، وقتادة من طريق معمر وسعيد ، والضحاك من            وعكرمة من طريق أيب رجاء ، وجماهد من طريق اب         
  " .مشسها وقمرها وجنومها يأتني من ها هنا: "وانفرد ابن زيد بتفسري الرجع بقوله . طريق عبيد 

 كذا فسر السلف ذلك ، ورد ذلك عن ابن عباس من طريق عكرمة والعويف ، واحلسن وعكرمة من طريق أيب                      )1(
* مث شققا األرض شقا {: ق معمر وسعيد ، والضحاك من طريق عبيد ، وابن زيد ، وقرأ    رجاء ، وقتادة من طري    

  ] .32-29: عبس . [إىل آخر اآليات } وعنبا وقضبا* فأنبتنا فيها حبا 

وبنحو الذي قلنا يف ذلك قال أهل التأويل على     . لقول يفصل بني احلق والباطل بيانه       : يقول  : " قال ابن جرير      )2(
  ".لقول حكم: لقول حق ، وقال بعضهم : نهم يف العبارة عنه ، فقال بعضهم اختالف م
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فجعله غثاء * والذي أخرج املرعى * والذي قدر فهدى * الذي خلق فسوى * سبح اسم ربك األعلى 

فذكر إن نفعت * ونيسرك لليسرى* إال ما شاء اهللا إنه يعلم اجلهر وما خيفى * سنقرئك فال تنسى * أحوى 

* مث ال ميون فيها وال حيىي * ى النار الكربى الذي يصل* ويتجنبها األشقى * سيذكر من خيشى * الذكرى 

إن هذا لفي * واآلخرة خري وأبقى * بل تؤثرون احلياة الدنيا * وذكر اسم ربه فصلى * قد أفلح من تزكى 

  .صحف إبراهيم وموسى * الصحف األوىل 

  سورة األعلى

  

ر ، ويف صالة اجلمعة كان صلى اهللا عليه وسلم يقرأها يف صالة العيد ، ويف صالة الشفع قبل الوت

 .  

 ، )1(نزه ربك الذي عال على خلقه يف السماء: ؛ أي } سبح اسم ربك األعلى{:  قوله تعاىل -1

  .)2(نزهه ناطقاً بامسه ومتكلماً به عند ذكر إياه ، وتعظيمك له ،وصالتك له 

                                                 

 جاء وصف األعلى على صيغة اسم التفضيل املطلق الذي ال مقابل له ، للداللة على كماله يف هذا الوصف ،                      )1(
ملخلوقات فهو مستو على العرش الذي هو أعلى ا. وأنه ال أحد أعلى منه ، وعلوه يشمل علو الذات على خلقه 

وأوسعها ، وعلو القهر ، فهو القاهر فوق عباده ، وعلو القدر مبا له من األمساء احلسىن والصفات العلى ، واهللا                     
  .أعلم 

  هل املراد تسبيح االسم أو تسبيح الرب ؟ :  ورد يف تأويل هذه اجلملة إشكال ، وهو   )2(
ى ذلك حديث الرسول صلى اهللا عليه وسلم أا مل          والصواب ، واهللا أعلم ، أن املراد تسبيح الرب ، ويدل عل             

سبحان ريب األعلى ، وقد ورد هذا التفسري عن         : وحنن مأمورن بأن نقول     . اجعلوها يف سجودكم    : نزلت قال   
وهـذا  . علي بن أيب طالب من طريق عبد خري ، وابن عباس من طريق أيب إسحاق اهلمذاين وزياد بن عبد اهللا                     

  .عاىل من أن يسمى به غريه ، كما مسى املشركون أصنامهم بأمساء اهللا ؛ كالاليت والعزى يستلزم ترتيه امسه ت
سبح ربك بقلبك ولسانك ، واذكر ربك بقلبك ولسانك، فـأقحم           : فصار معىن اآليتني    : "... قال ابن القيم      

ن ذكر القلب متعلقة املسمى االسم تنبيهاً على هذا املعىن ، حىت ال خيلو الذكر والتسبيح من اللفظ باللسان ؛ أل
املدلول عليه باالسم دون ما سواه ، والذكر باللسان متعلقة اللفظ مع مدلوله؛ ألن اللفظ ال يراد لنفسه ، فال                    

 قدس اهللا   –وعرب يل شيخنا أبو العباس ابن تيمية        . يتوهم أحد أن اللفظ هو املسبح دون ما يدل عليه من املعىن             
سبح ناطقاً باسم ربك متكلماً به ، وكذا سـبح          : املعىن  : ارة لطيفة وجيزة ، فقال       عن هذا املعىن بعب    –روحه  

وهذه الفائدة تساوي رحلة لكن ملن يعرف قدرها ، فاحلمد هللا املنان بفضله ، ونسأله متـام                 . ربك ذاكراً امسه    
  ) . 19 : 1بدائع الفوائد " . (نعمته
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ناسباً سبحه ألنه خلق اخللق ، وجعل كل خملوق م: ؛ أي } الذي خلق فسوى{:  قوله تعاىل -2

  . ملا خلقه له ، فهو يقوم باألعمال اليت تناسبه 

والذي قدر لكل خملوق مقاديره ، وهداه إلتيان : ؛ أي } والذي قدر فهدى{:  قوله تعاىل -3

  هذه األقدار ؛ كتقدير اإلنسان للشقوة والسعادة ، والبهائم للمراتع ، وغريها من أنواع 

  

   . )1(التقدير

والذي أخرج املرعى : ؛ أي } فجعله غثاء أحوى* لذي أخرج املرعى وا{:  قوله تعاىل - 4-5

   .)2(نباتاً أخضر ، فصريه بعد ذلك هشيماً يابساً متغرياً مائالً إىل السواد من شدة اليبس

هذا وعد : } إال ما شاء اهللا إنه يعلم اجلهر وما خيفى* سنقرئك فال تنسى {:  قوله تعاىل - 6-7

 ، إال ما نسخ )3( عليه وسلم بأن جيعله قارئاً للقرآن حافظاً له ، فال يقع منه نسيان لهمن اهللا لنبيه صلى اهللا

                                                 

اخلري عن هدايته خلقه ، ومل      " فهدى: "أن اهللا عم بقوله     : عندنا  والصواب من القول يف ذلك      : "قال ابن جرير      )1(
خيصص من ذلك معىن دون معىن ، وقد هداهم لسبيل اخلري والشر ، وهدى الذكور ملأتى اإلناث ، فاخلرب على                    

وعلى هذا فما ورد يف تفسري السلف فهو على سبيل " . عمومه حىت يأيت خرب تقوم به احلجة دال على خصوصه    
  .  ال لتقدير وهداية ، واهللا أعلم املث

وكان بعض أهل العلم بكالم العرب يرى أن ذلك من املؤخر الذي معناه التقدمي، وأن معـىن                 : " قال الطربي     )2(
أخضر إىل السواد ، فجعله غثاء بعد ذلك، ويعتل لقوله ذلك بقول : والذي أخرج املرعى أحوى ؛ أي : الكالم 

  : ذي الرمة 
  فيهـا الذهـاب وحفتهــا الرباعيــم   طيـــة وكفــــت حواء أشــرا  
 غـري  - وإن كان غري مدفوع أن يكون ما اشتدت خضرته من النبات قد تسميه العرب أسـود –وهذا القول     

صواب عندي ، خبالف أهل التأويل يف أن احلرف إمنا حيتال ملعناه املخرج بالتقدمي والتأخري، إذا مل يكن له وجه                    
بتقدميه عن موضعه أو تأخريه ، فأما وله يف موضعه وجه صحيح ، فال وجه لطلب االحتيال ملعنـاه                   مفهوم إال   

  " . بالتقدمي والتأخري

ال النهاية ، وهذا خمالف لرسم املصحف الذي جاء فيه } فال تنسى{: يف قوله " ال" حكي عن بعض املفسرين أن   )3(
حلذفت هذه األلف ألجل جزم الفعل املضارع ، واهللا أعلم  : باأللف املقصورة ، ولو كان كما قال" تنسى"رسم 
 .  
خالدين فيها  {:مل يشأ اهللا تنسى شيئاً ، وهو كقوله         : "ونقل الطربي عن بعض أهل العربية ، وهو الفراء ، فقال              

: وأنت قائـل يف الكـالم   : قال . ، وال يشاء  ] 107: هود  [} ما دامت السموات واألرض إل ما شاء ربك       
: قـال  . طينك كل ما سألت إال ما شئت ، وإال أن أشاء أن أمنعك ، والنية أن ال متنعه ، وال تشاء شـيئاً                ألع

  " . وعلى هذا جماري اإلميان ، يستثىن فيها ، ونية احلالف اللمام



 80

إن اهللا يعلم ما يقع منك من عمل أظهرته، وعمل كتمته فلم تظهره فهو يعلم : اهللا تالوته ، مث أخربه قائالً 

  . مجيع أحوالك سرها وعالنيتها 

د آخر لنبيه صلى اهللا عليه وسلم بأن يسهل على وهذا وع: } ونيسرك لليسرى{:  قوله تعاىل -8

  . عمل اخلري املوصل للجنة 

هذا بيان ملهمة الرسول صلى اهللا عليه وسلم ، : } فذكر إن نفعت الذكرى{:  قوله تعاىل -9

} سيذكر من خيشى{: وهي تذكر الناس كافة ، فمن آمن كانت هذه الذكرى نافعة له ، وهو املعين بقوله 

   .)1(}ويتجنبها األشقى{: ذكر كانت حجة عليه ، وهو املعين بقوله تعاىل ، وإن مل يت

هذا بيان للفريقني اللذين يسمعان الذكرى ، فالفريق : } يذكر من خيشى{:  قوله تعاىل -10

األول هو الذي حصلت آثار التذكري يف قلبه ، فوقع منه التذكر ، وهو الذي خياف اهللا على علم وتعظيم 

  . وحمبة له 

مث ال ميوت فيها وال * الذي يصلى النار الكربى * ويتجنبها األشقى {:  قوله تعاىل -11-13

وهذا الفريق الثاين الذي يسمع الذكرى ، ولكنه يتباعد عنها ، فال يقع يف قلبه تذكر ، فهو شديد : } حيىي

  . الشقوة ، فال يسعد بسبب تلك الشقوة اليت حصلت له بسبب كفره باهللا

                                                                                                                                                         

سـتثناء  وهذا القول فيه إخراج لالستثناء عن معناه دون ما يدعو إليه من املعىن ، واملعىن املفسر على بقـاء اال                     
واضح ومطابق للواقع ، وهذا مما يدل على خطأ هذا القول ، واألصل بقاء اللفظ على ما يدل عليه ، وال خيرج    

  . عنه إال بدليل ، واهللا أعلم 
 مقصود اآلية أا حجة على الكافر وتذكرة للمؤمن ، كما قال احلسن البصري ، وهذا يدل على أن التذكري                      )1(

  وإن مل تنفـع فـال   : ا نافعة يف كل حال ، وال يصح أن يكون هلذا الشرط مقابل؛ أيواجب يف كل حال ، وأ
  .تذكر ، إذ ال وجه لتقييد التذكري مبا إذا كانت الذكرى نافعة ؛ ألنه ال سبيل إىل تعرف مواقع نفع الذكرى 

 بعلمه ، فأبو جهل مدعو      الدعوة عامة ، وما يعلمه اهللا من أحوال الناس يف قبول اهلدى أو عدمه أمر استأثر اهللا                  
لإلميان ، واهللا يعلم أنه ال يؤمن ، لكن اهللا مل خيص بالدعوة من يرجى إميانه دون غريهم، والواقع يكشف املقدور 

 .  
أمر بتذكري كل أحد ، فإن انتفع كانت تذكرة تامة نافعة ، وإال             } فذكر إن نفعت الذكرى   {: وعلى هذا فقوله      

  ) .84-75: 5:دقائق التفسر : انظر . (وم به احلجة واهللا أعلم حصل أصل التذكري الذي تق
إن املقتضي عدم احتمال وقوع الشرط، أو ندرة وقوعه ، فيه تنبيه على أن يف القوم املذكرين مـن ال                    "وجميء    

  .}ويتجنبها األشقى* سيذكر من خيشى {: تنفعه الذكرى ، ويفسر هذا ما جاء بعدها من قوله 
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شقى سيدخل النار الكربى اليت هي شديدة العذاب واألمل ، فتشويه حبرها، مث هو ال ميوت وهذا األ

فيستريح من عذاا ، وال حيىي حياة كرمية ال إهانة فيها ، ومعىن ذلك أنه ال يزول عنه اإلحساس ، بل هو 

  .باق فيه ، فيذوق به العذاب ، والعياذ باهللا 

حصل الظفر والفوز : أي } وذكر اسم ربه فصلى* زكى قد أفلح من ت{:  قوله تعاىل -14-15

والنجاح ملن جعل نفسه زاكية بترك السيئات ، وحالها بالعمل الصاحل ، وذكر ربه بقلبه ولسانه ، فأقام 

   . )1(الصالة هللا

ولكنكم أيها : ؛ أي } واآلخرة خري وأبقى* بل تؤثرون احلياة الدنيا {:  قوله تعاىل -16-17

رون زينة احلياة الدنيا على نعيم اآلخرة الذي هو أدوم وأعلى من نعيم الدنيا كما وكيفاً األشقون ختتا

  . ومكاناً وزماناً وهيئة 

إن هذه : ؛ أي} صحف إبراهيم وموسى* إن هذا لفي الصحف األوىل {:  قوله تعاىل -18-19

يف ما أنزله اهللا من الكتب على موجودة ) 2(وما بعدها } قد أفلح من تزكى{: املوعظة اليت يف قوله تعاىل 

  . نبييه إبراهيم وموسى ، واهللا أعلم 

                                                 

  :  التزكي خالف بني السلف ورد يف تفسري  )1(
، " من تزكى من الـشرك    : "من كان عمله زاكياً ، وهو قول ابن عباس من طريق علي بن أيب طلحة                : األول    

  .وهو قول احلسن من طريق هشام ، وقتادة من طريق معمر ، وعكرمة من طريق احلكم
  . دة من طريق سعيد قد أفلح من أدى زكاة ماله ، وهو قول أيب األحوص ، وقتا: الثاين   
  .من أدى زكاة الفطر ، وهو قول أيب العالية من طريق أيب خلدة : الثالث   
والظاهر من اخلطاب العموم ، وما ذكر من تفسريات غريه فإا أمثلة ألعمال تزكى املسلم، ويظهر من روايات                    

 ال أنه أراد أا هي املعنية ون غريها ؛ من فسر التزكي بزكاة املال ، أو زكاة الفطر ، أنه استشهد ذه اآليات ،      
ألن السورة مكية ، وزكاة الفطر إمنا كان يف املدينة ، وكذا حيمل على ما بعدها من الذكر والصالة إا علـى                      

وذكر اهللا فوحده ، ودعا إليه ، ورغب ؛ ألن          : والصواب من القول يف ذلك أن يقال      : "العموم ، قال الطربي     
  " .  ، ومل خيصص اهللا تعاىل من ذكره نوعاً من دون نوع كل ذلك يف ذكر اهللا

: وأوىل األقوال يف ذلك بالصواب، قول من قال         : "هذا ، مث قال     " ذكر الطربي أقواالً يف مرجع اسم اإلشارة          )2(
لفـي  } واآلخرة خري وأبقى* بل تؤثرون احلياة الدنيا * وذكر اسم ربه فصلى * قد أفلح من تزكى     {: إن قوله   

  ,لصحف األوىل ، صف إبراهيم خليل الرمحن ، وصحف موسى بن عمران ا
ذلك أوىل بالصحة من غريه ، ألن هذا إشارة إىل حاضر ، فألن يكون إشارة إىل ما قرب منـها ،                     : وإمنا قلت     

 " كتب إبراهيم وموسى : فإا مجع صحيفة ، وإمنا عين ا        : وأما الصحف   . أوىل من أن يكون  إشارة إىل غريه         
 .  
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  سورة الغاشية

  26: آياا 

  سورة الغاشية

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

* تسقى من عني ءانية * تصلى ناراً حامية * عاملة ناصبة * وجوه يومئذ خاشعة * هل أتاك حديث الغاشية 

يف * لسعيها راضية * وجوه يومئذ ناعمة * من وال يغين من جوع ال يس* ليس هلم طعام إال من ضريع 

ومنارق * وأكواب موضوعة * فيها سرر مرفوعة * فيها عني جارية * ال تسمع فيها الغية * جنة عالية 

وإىل اجلبال * وإىل السماء كيف رفعت * أفال ينظرون إىل اإلبل كيف خلقت * وزرايب مبثوثة * مصفوفة 

إال من توىل * لست عليهم مبصيطر * فذكر إمنا أنت مذكر *  األرض كيف سطحت وإىل* كيف نصبت 

  .مث إن علينا حسام * إن إلينا إيام * فيعذبه اهللا العذاب األكرب * وكفر 

  سورة الغاشية

  .ورد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه كان يقرأها يف صورة العيد واجلمعة 

: يقول اهللا تعاىل لنبيه حممد صلى اهللا عليه وسلم : } يث الغاشيةهل أتاك حد{:  قوله تعاىل -1

  .  ؟)1(هل أتاك خرب يوم القيامة اليت ختشى الناس بأهواهلا وتعظيمهم

                                                 

" من أمساء يوم القيامة ، عظمه اهللا ، وحذره عباده: الغاشية : " ورد عن ابن عباس من طريق علي بن أيب طلحة   )1(
  . ، وكذا ورد عن قتادة من طريق سعيد " الساعة: "ومن طريق العويف قال . 
، وأورد الرواية   "  الكفرة النار تغشى وجوه  : بل الغاشية   : وقال آخرون   : "وذكر الطربي ترمجة أخرى ، فقال         

ويالحظ أن قول سعيد حيتمل أن يراد به الذين يغشون النار ، وهم             " . غاشية النار : "عن سعيد بن جبري ، قال       
  . الكفار ، واهللا أعلم 

إن اهللا قال لنبيه صلى اهللا عليه وسلم      : والصواب من القول يف ذلك أن يقال        : "مث رجح اإلمام ابن جرير فقال         
، مل خيربنا أنه عىن غاشية القيامة ، وال أنه عىن غاشية النار، وكلتامها غاشية ، هذه                }  أتاك حديث الغاشية   هل{: 

تغشى الناس بالبالء واألهوال والكروب ، وهذه تغشى الكفار باللفح يف الوجوه ، والشواظ والنحاس ، فـال                  
  " .عمه قول أصح من أن يقال كما قال جل ثناؤه ، ويعم اخلري بذلك كما 

ويالحظ هنا أن ابن جرير مل يعتمد قول ابن عباس ويقدمه على أنه قول صحايب ، ويترك ما خالفه مـن قـول                         
  . التابعي ، وهذا منهج حيتاج إىل حبث ودراسة ، واهللا أعلم 

وعلى هذا يكون سبب االختالف أن الغاشية وصف حملذوف ، فذكر كل واحد منهم ما حيتمله من املوصفات ،            
  .ذه املوصوفات جاءت على سبيل التواطىء بينهما يف  يف وصف الغاشية ، واهللا أعلم وه
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يوم الغاشية تكون وجوه حاضرة له ذليلة يف : ؛ أي } وجوه يومئذ خاشعة{:  قوله تعاىل -2

  . ، وهي وجوه الكفار )1(النار

؛ أي ك هذه الوجوه الكافرة عاملة يف النار ، تعمل من األعمال } املة ناصبةع{:  قوله تعاىل -3

   . )2(ما به مشقة وتعب ، ومن ذلك جر السالسل واألغالل وغريها من أنواع العذاب اليت تعملها يف النار

 ترد هذه الوجوه ناراً قد اشتد حرها ، فتشويها حبرها: ؛ أي } تصلى نار حامية{:  قوله تعاىل -4

 .  

تسقى مالئكة العذاب هذه الوجوه الكافرة من : ؛ أي } تسقى من عني ءانية{:  قوله تعاىل -5

   . )3(ماء عني قد بلغت حرارا أشد ما يكون من احلرارة

                                                 

  . فبني مكان خشوعها" خاشعة يف النار: "، وزاد من طريق معمر " ذليلة: " فسرها قتادة من طريق سعيد   )1(
 ليس فيها عمـل ؛ ألن       إن اآلخرة :  سياق اآليات يدل على أن هذا العمل يكون يف النار ، وال يصح أن يقال                  )2(

وذا جاء التفسري   . هذه املسألة ال دليل عليها من كتاب وال سنة ، وإمنا هي استنباط عقلي ، وهو غري صحيح                 
عن السلف ، ورد ذلك عن ابن عباس من طريق العويف ، واحلسن من طريق أيب رجاء ، وقتادة من طريق سعيد                  

     =        . ومعمر ، وابن زيد 

املفسرين اآلية على الدنيا ن وقال أبنها يف الرهبان الذي يتعبون أنفسهم يف عبادة اهللا ، وهم على وقد محل بعض   =
الباطل ، فيتعبون يف الدنيا ويعذبون يف اآلخرة ، وذكروا يف ذلك أثراً عن عمر رضي اهللا عنه يف أنه رأى راهباً                      

، واألثر فيه انقطاع ، ولو صح ، فإنـه          } يةتصلى نارا حام  * عاملة ناصبة   {: ذكرت قول اهللا    : فبكى ، وقال    
  . يكون تفسرياً قياسياً ، ال أن املراد باآلية هذا الراهب وجنسه فقط، بل هي يف مجيع الكفار ، واهللا أعلم 

وقد أورد البخاري عن ابن عباس يف تفسري هذه اآلية أم النصارى ، ويف رواية غري البخاري ، اليهود ، وهو                       
ذكرت ، أو أنه أشار إىل قوم من الذين يعملون وينصبون يف اآلخرة يف النار ، فيكون تفـسرياً                   حممول على ما    

  . باملثال ، واهللا أعلم 
تـذل  : أن املعىن أا يوم القيامة ختشع ؛ أي         : والقول الثاين   : "... وقد ذكر ابن تيمية هذين القولني ، وقال           

أنه على هذا التقدير يتعلـق      : "مث ذكر هذه الوجوه ، ومنها       " . هذا هو احلق لوجوه   : قلت  . وتعمل وتنصب   
" تصلى: " وجوه يوم الغاشية خاشعة عاملة ناصبة صالية ، وعلى األول ال يتعلق إال بقوله : الظرف مبا يليه ؛ أي 

صفة للوجوه ، قد فصل بني الصفة واملوصوف بأجنيب متعلق بصفة أخرى متأخرة ،              " خاشعة: "، ويكون قوله    
وجوه خاشعة عاملة ناصبة يومئذ تصلى ناراً حامية، والتقدمي والتأخري على خالف األصل ، فاألصل               : تقدير  وال

  . إقرار الكالم على نظمه وترتيبه ، ال تغيري ترتيبة 
مث إمنا جيوز فيه التقدمي والتأخري مع القرينة ، أما من اللبس فال جيوز ؛ ألنه يلتبس على املخاطب ، ومعلوم أنـه                  

ليس هنا قرينة تدل على التقدمي والتأخري ، بل القرينة تدل على خالف ذلك ، فإرادة التقدمي والتأخري مبثل هذا                    
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ليس هلذه الوجوه الكافرة يف النار طعام : ؛ أي } ليس هلم طعام إال من ضريع{:  قوله تعاىل -6

   .)1(، وهو الشربق اليابسيأكلون إال نباتاً من الشوك 

هذا الشربق اليابس الذي يأكلونه يف النار : ؛ أي } ال يسمن وال يغين من جوع{:  قوله تعاىل -7

  . ال يسمن آكليه ، وال يسد رمق جوعهم 

ووجوه يف يوم الغاشية قد ظهر عليها احلسن : ؛ أي } وجوه يومئذ ناعمة{:  قوله تعاىل -8

  . ر النعيم ، وهذه وجوه املؤمنني والبهاء الذي يكون من أث

لعلها الذي عملته يف الدنيا حامدة غري ساخطة، وذلك : ؛ أي } لسعيها راضية{:  قوله تعاىل -9

  .ملا وجدت من الثواب عليه 

هذه الوجوه املؤمنة يف : ؛ أي } ال تسمع فيها الغية* يف جنة عالية {:  قوله تعاىل -10-11

 ؛ ألن اجلنة طيبة ، طيب ما فيها ، وهي دار )2( هذه اجلنة العالية كلمة باطلبساتني مرتفعة ، ال تسمع يف

  . سالم وأمن دائم 
                                                                                                                                                         

: انظر الوجوه األخرى يف دقائق التفـسري  ..." . (اخلطاب خالف البيان ، أمر املخاطب بفهمه تكليف ملا يطاق  
5/123 – 124 . (  

 العويف ، واحلسن من طريق أيب رجاء ومعمر ، وجماهد من طريق ابـن  ابن عباس من طريق:  كذا فسر السلف    )3(
  . أيب جنيح ، وقتادة من طريق سعيد 

قد بلغت إناها ،    : "حاضرة ، وقد ورد عن جماهد من الطريق السابق تفسريه           : آنية  : وفسرها ابن زيد ، فقال        
ألا إمنا بلغت إناها لكي يشرا هؤالء الكفار ، وعلى هذا فتفتسريها حباضرة تفسري بالزم املعىن ؛ " وحان شرا
  . ، واهللا أعلم 

وقد نسبه  .  هذا قول جماهد من طريق ليث وابن جنيح ، وقتادة من طريق معمر وسعيد ، وشريك بن عبد اهللا                      )1(
  . ابن كثري إىل ابن عباس وجماهد وعكرمة وأيب اجلواز وقتادة 

  " . شجر من النار: " طلحة وورد عن ابن عباس من طريق علي بن أيب  
الشوك اليابس الـذي    : وأما يف الدنيا ، فإن الضريع       : الشوك من النار ، قال      : الضريع  : "وورد عن ابن زيد       

وهذا ال خيالف ما ورد من أنه الشربق        " . ليس له ورق ، تدعوه العرب الضريع ، وهو يف اآلخرة شوك من نار             
  .  ويكون ناراً كما قال ابن زيد ، واهللا أعلم اليابس ، فإنه يكون من شجر النار ،

ومل أجد من فسره ذا التفسري، كمـا مل      . وورد يف تفسري سعيد بن جبري من طريق جعفر بأن الضريع احلجارة               
  !أجده يف كتب اللغة ، فهل هي لغة علمها سعيد وجهلها غريه ، أم ماذا ؟

يف اجلنـة   : ال تسمع هذه الوجوه ؛ املعىن ألهلها ، فيها          :  يقول   }ال تسمع فيها لغية   {: وقوله  : "قال الطربي     )2(
الغية ، كمـا قيـل      : الباطل ، فقيل للكلمة اليت هي لغو        : كلمة لغو ، واللغو     : الغالية الغية ، يعين بالالغية      

  : وكما قال احلطيئة . شاعر : فارس ، ولقائل الشعر : دارع ، ولصاحب الفرس : لصاحب الدرع 
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ومنارق * وأكواب موضوعة * فيها سرر مرفوعة * فيها عني جارية {:  قوله تعاىل -12-16

 من غري يف هذه اجلنة العالية من جنس عني املاء ، جتري على أرضها: ؛ أي } وزرايب مبثوبة* مصفوفة 

أخدود ، وفيها السرر مرتفعة وعالية جيلسون عليها ويضطجعون ، لينظروا ما حوهلم من النعيم ، وفيها 

أواين الشرب معدة عندهم إذا أرادوا أن يشربوا من العني و غريها، وفيها الوسائد اليت قد رص بعضها 

  . ؤمن  ، وفيها البسط الكثرية الوفرية املنتشرة بني يدي امل)1(جبوار بعض

ملا ذكر أهل الشقاء يف أول السورة : } أفال ينظرون إىل اإلبل كيف خلقت{:  قوله تعاىل -17

فال ينظرون إىل اإلبل {: ومآهلم ، ذكر هنا سبب ذلك الشقاء ، وهو إعراضهم عن دالئل التوحيد ، فقال 

تفكر إىل اإلبل اليت هو هؤالء املنكرون لقدرة اهللا ، أفال ينظرون نظر اعتبار و: ؛ أي } كيف خلقت

مركوم األول ، ينظرون كيف خلقها اهللا مبا فيها من العظمة والكرب؟ ، وكيف ذللها مع هذا العظم يف 

  .خلقها ؟ 

وإىل األرض * وإىل اجلبال كيف نصبت * وإىل السماء كيف رفعت {:  قوله تعاىل -18-20

ظيمة اليت تغطيهم كيف رفعها اهللا من غري وينظرون معتربين إىل هذه السماء الع: ؛ أي } كيف سطحت

  عمد يروا ؟ 

  وإىل هذه اجلبال العظيمة اليت يتخذوا مأوى هلم ، كيف أقامها اهللا شاخمة عالية ؟

  .وإىل األرض ، كيف بسطها اهللا هلم ومهدها لسكنهم وتقلبهم فيها ؟ 

 صلى اهللا عليه وسلم، وهي هذا بيان ملهمة الرسول: } فذكر إمنا أنت مذكر{:  قوله تعاىل -21

  . التذكري ، وأن عليه أال ييأس مما جيده من إعراض هؤالء املنكرين لقدر اهللا تعاىل توحيده 

                                                                                                                                                         

      ـك  البن بالصـيــف تـامــر  نــي وزعمــت أنــأغـررت  
  .صاحب لنب ، وصاحب متر : يعين 

. الغيـة   : ال تسمع فيها حالفة على الكذب ، ولذلك قيل          : أن معىن ذلك    ] هو الفراء [وزعم بعض الكوفيني    
ري جـائز ألحـد     وهلذا الذي قال مذهب ووجه ، لوال أن أهل التأويل من الصحابة والتابعني على خالفه ، وغ                

  = مث ذكر الرواية عن ابن عباس من طريق العويف ". خالفهم فيما كانوا عليه جمتمعني
: ، وقتادة من طريق سعيد ومعمر       " شتماً: "، وجماهد من طريق ابن أيب جنيح        " ال تسمع أذى وال باطل    : "قال    =

  " .ال تسمع فيها باطالً وال شتماً"
رافق ، ورد ذلك عن ابن عباس من طريق علي بن أيب طلحة ، وباالس من طريق                  عرب السلف عن النمارق بامل      )1(

  . العويف ، وبالوسائد عن قادة من طريق سعيد 
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؛ أي لست مسلطاً عليهم حتملهم على ما تريد، } لست عليهم مبصيطر{:  قوله تعاىل -22

  . وتكرههم على اإلميان 

لكن من : ؛ أي } ذبه اهللا العذاب األكربفيع* إال من توىل وكفر {:  قوله تعاىل -23-24

  . أعراض عن التذكر وتركه ، وكفر باهللا فلم يؤمن ، فإن اهللا يعذبه يف جنهم ، وهو العذاب األكرب منه 

أن رجوعهم إىل اهللا ، وإن : أي } مث إن علينا حسام* إن إلينا إيام {:  قوله تعاىل -25-26

  . هو جيازيهم ا ، واهللا أعلم جمازام على أعماهلم على اهللا ، ف

  
  سـورة الفجــر

  30: آياا 

  سورة الفجر

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

   

أمل تر كيف * هل يف ذلك قسم لذي حجر * واليل إذا يسر * والشفع والوتر * وليال عشر * والفجر 

*  جابوا الصخر بالواد ومثود الذين* اليت مل خيلق مثلها يف البالد * إرم ذات العماد * فعل ربك بعاد 

إن * فصب عليهم ربك سوط عذاب * فأكثروا فيها الفساد * الذين طغا يف البالد * وفرعون ذي األوتاد 

وأما إذا ما ابتاله فقد * فأما اإلنسان إذا ما ابتاله ربه فأكرمه ونعمه فيقول ريب أكرمن * ربك لباملرصاد 

وتأكلون * وال حتضون على طعام املسكني * مون اليتيم كال بل ال تكر* عليه رزقه فيقول ريب أهانن 

* وجاء ربك وامللك صفا صفا * كال إذا دكت األرض دكا دكا * وحتبون املال حبا مجا * التراث أكالً ملا 

فيومئذ ال يعذب * يقول ياليتين قدمت حليايت * وجاىء يومئذ جبهنم يومئذ يتذكر اإلنسان وأىن له الذكرى 

فأدخلي يف * أرجعي إىل ربك راضية مرضية * يأيتها النفس املطمئنة * ال يوثق وثاقه أحدو* عذابه أحد 

  .وادخلي جنيت * عبادي 

  سورة الفجر

   .)1(يقسم ربنا بالفجر الذي هو أول النهار: } والفجر{:  قوله تعاىل -1  

                                                 

  :  ورد خالف بني السلف يف هذا القسم على أقوال   )1(
 فجر الصبح ، وهو قول عكرمة من طريق عاصم األحول ، وذكره ابن كثري عن علي ، وابن عباس ،                   : األول    

  .وجماهد ، وعكرمة ، والسدي 
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 من ذي ويقسم ربنا بليال عدا عشر ، وهي ليايل عشر: } وليال عشر{:  قوله تعاىل -2  

   . )1(احلجة

ويقسم ربنا مبا هو شفع ، وما هو وتر ؛ كالعاشر من ذي : } والشفع والوتر{ قوله تعاىل -3  

  .)2(يوم عرفة : يوم النحر ، والتاسع من ذي احلجة : احلجة 

   .)3(ويقسم ربنا بالليل إذا ذهب وسار: } والليل إذا يسر{:  قوله تعاىل -4  

                                                                                                                                                         

  . النهار ، ورد عن ابن عباس من طريق أيب نصر : الثاين   
  . صالة الفجر ، ورد ذلك عن عباس من طريق العويف : الثالث   
واملشهور من اللفظ أنه يطلق على أول النهار ، وقد يكون ذكر صالة الفجر مراداً به ذكر أفضل عمل يتضمنه                  

وأما الرواية عن ابن عباس من طريق أيب نصر فهي غريبة ، وحيتمل . عىن الفجر ، واهللا أعلم    الفجر ، ال تفسري م    
  . أنه قابل القسم بالليل بالقسم بالنهار على سبيل التوسع يف إطالق اللفظ ال على التفسري باملطابق ، واهللا أعلم 

 وأيب نصر ، وابن الزبري من طريق حممد بـن   ورد تفسريها ذا عن ابن عباس طريق زرارة بن أيب أوىف والعويف        )1(
املرتفع ، ومسروق من طريق أيب إسحاق ، وعكرمة من طريق عاصم األحول ، وجماهد من طريق ابن أيب جنيح ، 

  . والضحاك من طريق عبيد ، وابن زيد 
هل التأويل عليه   أا عشر ذي احلجة ؛ إلمجاع احلجة من أ        : والصواب من القول يف ذلك عندنا       : "قال الطربي     

ثىن : ثىن زيد بن حباب ، قال أخربين عياش بن عقبة ، قال : ، وأن عبد اهللا بن أيب زياد  القطواين ، حدثين قال        
} وليال عشر   * والفجر  {: جبري بن نعيم ، عن أيب الزبري ، عن جابر ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال                    

  " . عشر األضحى : ، قال 

  : ف يف املراد بالشفع والوتر عند السلف على أقوال ، منها وقع خال  )2(
النفع يوم النحر ، والوتر يوم عرفة ، وهو قول ابن عباس من طريق زرارة بـن أيب أوىف وعكرمـة ،                      : األول    

  . وعكرمة من طريق عبيد اهللا وعاصم األحول وسعيد الثوري وقتادة ، والضحاك من طريق أيب سنان وعبيد 
اخللق ، والوتر ، اهللا ، وهو قول ابن عباس من طريق العويف ، وجماهد من طريق ابن أيب جنيح                    : الشفع  : الثاين    

  .وابن جريج وأيب حيىي وجابر ، وأيب صاحل من طريق إمساعيل بن أيب خالد 
من طريق  وهو قول عمران بن حصني من طريق قتادة ، وقتادة           , الصالة املكتوبة منها شفع ومنها وتر       : الثالث    

     =        . معمر وسعيد ، والربيع بن أنس من طريق أيب جعفر 

إن اهللا تعاىل ذكره أقسم بالشفع والوتر ، ومل         : والصواب من القول أن يقال      : "وقيل غري ذلك ، قال الطربي         =
ال أهـل  خيصص نوعاً من الشفع وال من الوتر دون نوع خبرب وال عقل ، وكل شفع ووتر فهو مما أقسم به مما ق                    

  " . التأويل أنه داخل يف قسمه هذا ، لعموم قسمه بذلك 
 كذا ورد عن عبد اهللا بن الزبري من طريق حممد بن املرتفع ن وابن عباس من طريق العويف ، وجماهد من طريق                        )3(

: مـة   أيب حيىي ، وأيب العالية من طريق الربيع بن أنس ، وقتادة من طريق معمر وسعيد ، وابن زيد، وقال عكر                    
ليلة مزدلفة ، وهذا حيمل على التمثيل بليلة شريفة، وإال فاخلرب عام يف كل ليلة ، وليس فيه              : ؛ يعين   " ليلة مجع "

  . ما يدل على التخصيص ، ولذا محلها اجلمهور على العموم ، واهللا أعلم 
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هل فيما أقسمت به من هذه : يقول تعاىل : } لك قسم لذي حجرهل يف ذ{:  قوله تعاىل -5  

إن هذه األقسام فيها مكتفي ملن له عقل يتدبر ويتفكر ، فيعل :  ؟ ، واملعىن )1(األمور مقنع لصاحب عقل

  . عن ربه وأوامره ونواهيه 

  . وجواب القسم حمذوف ، وتقديره لتجازن بأعمالكم 

: } إرم ذات العماد اليت مل خيلق مثلها يف البلد* عل ربك بعاد أمل تر كيف ف{:  قوله تعاىل -8 -6

 ذات البيوت اليت يقوم )2(أمل تنظر يا حممد صلى اهللا عليه وسلم بعني قبلك إىل ما فعل اهللا بقبيلة عاد إرم

ى قوم  ؟ ، ويف هذا إشارة إىل ارتفاع بنائهم وقوته ، مما يدل عل)3(بناؤها على األعمدة ؛ كاخليام أو غريها
                                                 

وأيب نصري، وجماهد مـن     ابن عباس من طريق أيب ظبيان والعويف وعلي بن أيب طلحة            :  كذا فسر السلف ذلك       )1(
طريق ابن أيب جنيح وأيب حيىي وهالل بن خباب ، واحلسن من طريق أيب رجاء ، وقتادة من طريق سعيد ومعمر ،                    

  . وابن زيد 
، وكذا ورد عـن     " جد عاد : قبيلة من عاد ، كان يقال هلم إرم         : " ورد ذلك عن قتادة من طريق معمر ، قال            )2(

اإلسكندرية ،  :  السلف تفسري إرم بأا مدينتهم ، فعن حممد بن كعب القرظي             وقد ورد عن بعض   . ابن إسحاق 
: دمشق ، وورد عن جماهد من طريق ابن أيب جنيح تفسري إرم بالقدمية ، وعنه من طريق أيب حيىي                    : وعن املقربي   

  .أمة ، وفسرها ابن عباس من طريق العويف ، والضحاك من طريق عبيد باهلالك 
إن إرم إما بلدة كانت عاد تسكنها ، فلذلك ردت على : والصواب من القول يف ذلك أن يقال   ": قال الطربي     

من أجل ذلك ، وأما اسم قبيلة ، فلم جير أيضا كما ال جتـرى أمسـاء                 } ينون: يعين  [عاد لالتباع هلا ، ومل جير       
  .  فلم جير ، إذ كان امساً أعجمياً القبائل ، كتميم وبكر ، وما أشبه ذلك إذا أرادوا به القبيلة ، وأما اسم عاد

القدمية ، فقول ال معىن له ، ألن ذلك لو كان معناه ، لكان خمفوضاً بالتنوين ،                 : فأما ما ذكر عن جماهد أنه قال          
    =        . ويف ترك اإلجراء الدليل على أنه ليس بنعت وال صفة 

  

د ، ولذلك جاءت القراءة بترك إضافة عاد إليها وترك إا اسم قبيلة من عا: وأشبه األقوال فيه بالصواب عندي   =
أمل تر ما فعل ربك بتميم شل ؟ فيترك إجراء شل ، وهي قبيلة ، فترك إجراؤها لذلك ، : إجرائها ، كما يقال 

وهي يف موضع خفض بالرد على متيم ، ولو كانت إرم اسم بلد أو اسم جد لعاد جلاءت القراءة بإضافة عـاد                      
هذا عمرو زبيد ، وحامت طيء ، وأعش مهدان، ولكنها اسم قبيلة منها فيما أرى ، كما قال                  : ا يقال   إليها ، كم  

  " .قتادة ، واهللا أعلم ، فلذلك أمجعت القراء فيهاعلى ترك اإلضافة وترك اإلجراء 
 معمر، وقال   ، وكذا ورد عن قتادة من طريق      " أهل عمود ال يقيمون   : " ورد  عن جماهد من طرق ابن أيب جنيح            )3(

  " . عاد قوم هود بنوها وعملوها حني كانوا باألحقاف: "ابن زيد 
  " . الشدة والقوة: يعين : "وقال الضحاك من طريق عبيد   
عين بـذلك أـم   : وأشبه األقوال يف ذلك مبا دل عليه ظاهر الترتيل ، قول من قال    : "قال ابن جرير الطربي       

ما عمل به اخليام من اخلشب والـسواري        : وف يف كالم العرب من العماد       كانوا أهل عمود سيارة ؛ ألن املعر      
} ذات العماد{: اليت حيمل عليها البناء ، وال يعلم بناء كان هلم بالعباد خبرب صحيح ، بل وجه أهل التأويل قوله            
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واذكروا {: اليت مل خيلف يف بالد اهللا اليت حوهلم مثلهم يف القوة والشدة ؛ كما قال اهللا فيهم : ، ولذا قال 

وإذا بطشتم {: ، وقال ] 69: األعراف [} إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم يف اخللق بصطة

  ] . 130: الشعراء [} بطشتم جبارين

وكيف فعل بثمود قوم النيب صاحل : ؛ أي } الذين جابوا الصخر بالوادومثود و{:  قوله تعاىل -9

وكانوا {:  اليت يف واديهم فنحتوا منهم البيوت ؟ ؛ كما قال اهللا عنهم )1(عليه السالم الذين شقوا اجلبال

  ] .28: احلجر [} ينحتون من اجلبال بيوتاً ءامنني

 ترك كيف فعل ربك بفرعون مصر صاحب وأمل: ؛ أي } وفرعون ذي األوتاد{:  قوله تعاىل -10

األوتاد ؟ ، وهي أخشاب أو حديد يثبتها يف األرض ، كان يعذب ا الناس ، أو هي املالعب اليت صنعت 

   .)2(له منها

فصب عليهم ربك سوط * فأكثروا فيها الفساد * الذين طغوا يف البالد {:  قوله تعاىل -11-14

عاد ومثود وفرعون الذين جتاوزوا ما أباح اهللا، وكفروا به يف البالد : ؛ أي } إن ربك لباملرصاد* عذاب 

                                                                                                                                                         

 يعلم كثري أحـد  إىل أنه عين به طول أجسامهم ، وبعضهم إىل أنه عين به عماد خيامهم، فأما عماد البنيان ، فال  
من أهل التأويل وجهة إليه ، وتأويل القرآن إمنا يوجه إىل األغلب من معانيه ما وجـد إىل ذلـك سـبيل دون            

  " . األنكر

" خرقوها: "ورد عن السلف اختالف عبارة يف تفسري هذه اللفظة ، فعن ابن عباس من طريق علي بن أيب طلحة   )1(
: ، وكذا ورد عن قتادة من طريق سعيد ، وورد عنه من طريق معمر " بالينحتون من اجل: "، ومن طريق العويف 

، وهذه العبارات ترجع إىل معىن واحد ، فهي     " قدوا الصخر : "، وعن الضحاك من طريق عبيد       " نقبوا الصخر "
ر يف  ضربوا البيوت واملساكن يف الصخ    : عبارات متقاربة املعىن لبيان معىن اجلوب ، وورد عن ابن زيد تفسريه             

، وهذا ليس تفسرياً مطابقاً ملعىن اجلوب ، وإمنا هو تفسري على املعىن ، واهللا أعلم " اجلبال ، حىت جعلوها مساكن
 .  

  :  اختلف السلف يف تفسري األوتاد على أقوال   )2(
  . اجلنود ، وهو قول ابن عباس من طريق العويف : األول   
فيعذم ، وهو قول جماهد من طريق ابن أيب جنيح ، وأب يرافع، وسعيد              احلبال اليت كان يوتد ا الناس       : الثاين    

  " . منارات يعذم عليها: "بن جبري من طريق حممود ، وعنه عن طريق رجل جمهول 
  . مظال ومالعب يلعب حتتها ، وهو قول قتادة من طريق معمر وسعيد : الثالث   
األوتاد اليت توتد من خشب     : عين بذلك   : ، قول من قال     وأوىل هذه األقوال عندي بالصواب      : " قال الطربي     

إما أن يكون كان يعذب الناس ا : كانت أو حديد ؛ ألن ذلك املعروف من معاين األوتاد ، ووصف بذلك ألنه 
  " .، كما قال أبو رافع وسعيد بن جبري ، وإما أن يكون كان يلعب ا 

فظ األوتاد ، فهو يطلق على هذه املذكورة ، غـري أن أشـهر              ويظهر أن مرجع اخلالف االحتمال اللغوي يف ل         
  . إطالقاا ما رجحه الطربي ، واهللا أعلم 
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فأنزل اهللا عليهم . فأكثروا يف هذه البالد املعمورة املعاصي وركوب ما حرم اهللا . اليت كانوا يسكنوا 

رين واهللا يرقب أعمال هؤالء الكافرين الذين أنزل م عقوبته ، وهو باملرصاد لكل الكاف. عذابه ونقمته 

  . فال يفلت منهم أحد 

وأما إذا * فأما اإلنسان إذا ما ابتاله ربه فأكرمه ونعمه فيقول ريب أكرمن{:  قوله تعاىل -15-16

ملا ذكر اهللا أنه واقع العذاب ذه األمم الكافرة اليت كانت يف : } ما ابتاله فقد عليه رزقه فيقول ريب أهنن

لناس ، وهو أن التوسعة على العبد يف الرزق دليل على تكرمي اهللا منعة وقوة ، نبه على اعتقاد خاطئ عند ا

 )1(له ، وأن التضييق عليه يف الرزق دليل على غضب اهللا عليه ، وهذا املفهوم مما يقع فيه اإلنسان الكافر

 عنه الذي إذا امتحنه ربه املنعم عليه ، فأنعم عليه باملال، ووسع عليه ، فرح وجعل هذا دليالً على رضا اهللا

، وحمبته له ، وأما ما امتحنه فضيق عليه يف اإلنعام ، وجعله فقرياً ، فإنه جيعل ذلك دليالً على إذالل اهللا له 

  . ، وعدم حمبته له 

وتأكلون * وال حتضون على طعام املسكني * كال بل ال تكرمون اليتيم { قوله تعاىل -17-20

ليس األمر كما يعتقد هذا الكافر يف دليل إكرام اهللا : ي ؛ أ} وحتبون املال حبا مجا* التراث أكال ملا 

 ،  ولكنكم ال تنفعون من مات عنه أبوه وهو دون سن البلوغ ، فتنعمون عليه بإعطائه مما )2(وإهانته

                                                 
 هذا بالنظر إىل أن لفظ اإلنسان يف القرآن املكي للكافر ، ولكن يدخل معه من ضعف إميانه مـن املـسلمني ،       )1(

 من املسلمني فإنه يدخل يف خطابه، قال        واعتقد هذا املعتقد ، وكذا كل وصف تصف به الكافر ، فإن من تشبه             
ومن حيث كان هذا  غالباً على الكفار جاء التوبيخ يف هذه اآلية باسم اجلنس ، إذا يقـع بعـض                     : "ابن عطية 

  .واهللا أعلم " . املؤمنني يف شيء من هذا املرتع
  

 أكرم من أكرمت بكثرة الدنيا ، وال كال أنا ال: ما أسرع ما كفر ابن آدم ، يقول اهللا جعل ثناؤه       : " قال قتادة     )2 (
وقد ذكر الطـربي    ". أهني من أهنت بقلتها ، ولكن إمنا أكرم من أكرمت بطاعيت ، وأهلني من أهنت مبعصييت               

بـل ال  {: وأوىل القولني يف ذلك بالصواب ، القول الذي ذكرنا عن قتادة لداللة قولـه   : "قوالً آخر ، مث قال      
 بعدها على أنه إمنا أهان من أهان بأنه ال يكرم اليتيم ، وال حيـض علـى طعـام               واآليات اليت } تكرمون اليتيم 

املسكني ، ويف إبانته عن السبب الذي من أجله أهان من أهان الداللة الواضحة على سبب تكرميه من أكـرم ،        
وما إذا ما ابتاله * فأما اإلنسان إذا ما ابتاله ربه فأكرمه ونعمه فيقول ريب أكرمن {: ويف تنبيه ذلك عقيب قوله      

  " .بيان واضح عن الذي أنكر من قوله ما وصفنا } فقدر عليه رزقه فيقول ريب أهانن 
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أعطاكم اهللا ، وال حيث بعضكم بعضاً على إعطاء الطعام ملن أصابته الفاقة واملسكنة ، وأنتم تأخذون ما 

  . ، وحترصون على مجع املال وحتبونه حباً كثرياً شديداً )1(ونه أخذاً بالباطل، فتأكلونه مجيعاًيرثه مع ما ترث

وجاىء * وجاء ربك وامللك صفا صفا* كال إذا دكت األرض دكا دكا { قوله تعاىل -21-23

مال ليس األمر كما تتعاملون به يف هذه األع: } يومئذ جبنهم يومئذ يتذكر اإلنسان وأىن له الذكرى

املذكورة ، مث أخرب عن أسفهم على هذه األعمال القبيحة إذا دكت األرض دكا دكا وما بعدها من 

حطمت : ؛ أي } إذا دكت األرض دكا دكا{: األهوال ، فإنه يتذكرون حني ال ينفعهم التذكر ، فقال 

 يف هذا احلال األرض وضب بعضها ببعض ، وجاء الرب سبحانه جميئاً يليق جبالله وعظمته ، ومالئكته

يقفون صفوفاً تعظيماً له ، وجاءت مالئكة العذاب يوم أن دكت األرض وجاء الرب ، جاءوا جبهنم 

جيروا هلا سبعون ألف زمام ، لكل زمام سبعون ألف ملك جيروا ، فعند ذلك يتعظ اإلنسان ويتنبه إىل ما 

فكيف تنفعه الذكرى وهي ليست يف وقتها كان عليه من الضالل ، ولكن ال ينفعه هذا التذكر واالتعاظ ؛ 

  .؟ 

ملا عاين هذا اإلنسان املفرط هذه األمور : ؛ أي } يقول يا ليتين قدمت حليايت{:  قوله تعاىل -24

  . يا ليتين قدمت عمال صاحلاً حليايت اآلخرة الباقية اليت ال موت بعدها: ، يقول متمنياً 

                                                 

ويف معىن األكل اللم عبارات عن      . املرياث ، قاله احلسن من طريق أشعث ، وقتادة من طريق سعيد             :  التراث    )1 (
تأكلون أكالً : "د ، والضحاك من طريق عبيد فعن ابن عباس من طريق العويف ، وقتادة من طريق سعي       : السلف  
  . } شديداً

  " . سفا: يقول : "وعن ابن عباس من طريق علي بن أيب طلحة   
  " . نصيبه ونصيب صاحبه: "وعن احلسن من طريق يونس   
  " . اللم ، السف ، لف كل شيء: "وعن جماهد من طريق ابن أيب جنيح   
أكل كل شيء جيده وال يسأل ، فأكل الذي له والذي لصاحبه، كانوا ال              الذي ي : األكل اللم   : "وقال ابن زيد      

ويستفتونك يف النساء قل اهللا يفتيكم فيهن وما يتلى علـيكم يف            {: يرثون النساء ، وال يرثون الصغار ، وقرأ         
؛ } الكتاب يف يتامى النساء اليت ال تؤتون ما كتب هلن وترغبون أن تنكحوهن واملستضعفني مـن الولـدان                 

يأكل مرياثه وكل شيء ، ال يسأل عنـه ، وال يـدري             : } أكال ملا {ال تورثون أيضاً    : أي  ] 127: النساء  [
  " . أحالل أم حرام ؟ 

االعتـداء يف   : اللـم   : "وهذا تفسري جامع ملعىن هذه اآلية ، وعرب بكر املزين عن ذلك بأحضر من هذا فقال                   
  . هللا أعلم وا" . املرياث ، يأكل مرياثه ومرياث غريه
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ففي هذا : ؛ أي } وال يوثق وثاقه أحد* ه أحد فيومئذ ال يعذب عذاب{:  قوله تعاىل -25-26

 ، )1(اليوم ال أحد يعذب يف الدنيا كعذاب اهللا للكافر ، وال أحد يقيد بالرباط يف الدنيا كتقييد اهللا للكافر

  . وهذا لشدة عذام 

فأدخلي يف * يا أيتها النفس املطمئنة أرجعي إىل ربك راضية مرضية {:  قوله تعاىل - 30 -27

 : )2(تنادى هذه النفوس اليت هدأت وسكنت إىل وعد اهللا هلا: ؛ أي } وادخلي جنيت* عبادي 

 )3(ارجعي إىل خالقك............................................................................... 

والذين {: تعاىل  ؛ كقوله )4(راضية مبا قسم اهللا لك ، مرضيا عنك من اهللا ، فادخلي يف عبادي الصاحلني

وادخلي يف جنيت اليت وعدتك ا يف ] 9: العنكبوت [} آمنوا وعملوا الصاحلات لندخلنهم يف الصاحلني

  . اآلخرة ، واهللا أعلم 

  
                                                 

فيومئذ ال يعذب عذابه أحـد يف  : قد علم اهللا أن يف الدنيا عذاباً ووثاقاً ، فقال     : " قال احلسن من طريق معمر        )1 (
  " . الدنيا ، وال يوثق وثاقه أحد يف الدنيا

الكافر ،  فيومئذ ال يعذب أحد يف الدنيا كعذاب        : ، واملعىن   " يوثق"و  " يعذب"وقد قرئ بفتح الذال والثاء من         
  . واهللا أعلم . وال يوثق أحد يف الدنيا كوثاق الكافر 

: قول ابن عباس من طريق علـي بـن أيب طلحـة           :  ورد عن السلف تعابري عن معىن النفس املطئنة ، ومنها             )2 (
هو املؤمن اطمأنت نفسه إىل ما وعد اهللا ، وعنه وعن احلسن مـن              : "، وعن قتادة من طريق سعيد       " املصدقة"
النفس اليت أيقنت   : "، وعن جماهد من طريق منصور       " املطمئنة إىل ما قال اهللا ، واملصدقة مبا قال        : "ق معمر   طري

وهذه " . املختبة واملطمئنة إىل اهللا   : "، وعنه من طريق ابن أيب جنيح        " أن اهللا را ، وضربت جأشاً ألمره وطاعته       
     =    . أوصاف تصدق على النفس املطمئنة 

أا قال للـؤمن    :  عن أيب صاحل من طريق إمساعيل بن أيب خالد ، وزيد بن أسلم من طريق ابنه أسامة                   وقد ورد   =
أخرجي :  عند خروج روحه ، ويشهد هلذا ما ورد يف حديث الرباء بن عازب يف خروج روح املؤمن أنه يقال له 

  . واهللا أعلم . راضية مرضياً عنك 
أن :  ، والضحاك من طريق عبيد ، وعكرمة من طريق سليمان بن املعتمر               ورد عن ابن عباس من طريق العويف        )3 (

واختاره ابن جرير ، وهـو      : "قال ابن كثري    . ارجعي إىل جسد صاحبك     : الرب هنا صاحب النفس ، واملعىن       
: غافر [ }  وأن مردنا إىل اهللا{، ] 62:االنعام[} مث ردوا إىل اهللا موالهم احلق{: غريب ، والظاهر األول ؛ لقوله 

  " .إىل حكمه والوقوف بني يديه : ؛ أي ] 43

، وهذا تفسري غريب، وورد عن      " يف طاعيت : " ورد ذلك عن قتادة من طريق سعيد ، وفسرها حممد بن مزاحم               )4 (
والـصواب  : " قال الطربي " . الروح ترجع إىل اجلسد  : "، قال الكليب    " يف عبدي "ابن عباس أنه كان يقرؤها      

" فادخلي يف عبادي الصاحلني ؛ إلمجاع احلجة من القراءة عليه           : مبعىن} فادخلي يف عادي  {:  ذلك   من القراء يف  
.  
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  سورة البلد
  20: آياا 

  سورة البلد

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  

أحيسب أن لن * ا اإلنسان يف كبد لقد خلقن* ووالد وما ولد * وأنت حل ذا البلد * ال أقسم ذا البلد 

* ولسانا وشفتني * أمل جنعل له عينني * أحيسب أن مل يره أحد * يقول أهلكت ماال لبدا * يقدر عليه أحد 

* و إطعام يف يوم ذي مسغبة * فك رقبة * وما أدراك ما العقبة * فال أقتحم العقبة * وهديناه النجدين 

* مث كان من الذين آمنوا وتواصلوا بالصرب وتواصلوا باملرمحة * متربة أو مسكيناً ذا * يتيماً ذات مقربة 

  .عليهم نار مؤصدة * والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب املشئمة * أوالءك أصحاب امليمنة 

  سورة البلد

   .)1(يقسم ربنا مبكة: } ال أقسم ذا البلد{:  قوله تعاىل -1  

وأنت مبكة حالل لك أن تصنع فيها ما تشاء مما :  أي ؛} وأنت حل ذا البلد{:  قوله تعاىل -2

   . )2(هو حرام يف غي هذا الوقت الذي أحل لك ، فال إمث عليك وال حرج

   . )3(ويقسم ربنا بكل والد وولده: } ووالد وما ولد{:  قوله تعاىل -3
                                                 

  . من سورة التكوير} فال أقسم باخلنس{: عند قوله تعاىل " ال أقسم"  سبق تفسري تركيب هذا القسم   )1 (
هذا املعىن ، وقد ورد ذلك عن ابن عباس  كذا ورد عن السلف يف تفسري هذه اآلية مع اختالفهم يف التعبري عن   )2 (

من طريق العويف ، وجماهد من طريق منصور وابن أيب جنيح ، وقتادة من طريق سعيد ومعمر، وابن زيد ، وعطاء                    
وزاد ابن كثري ذكر الرواية عن سعيد بن جبري ، وعكرمة ،            . من طريق عبد امللك ، والضحاك من طريق عبيد          

ومل يذكر ابن جرير عنهم غري هذا املعىن ، ويشهد له قوله            . ي ، واحلسن البصري     وعطية ، وأيب صاحل ، والسد     
  " . وإمنا احلت يل ساعة من ار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها باألمس: "صلى اهللا عليه وسلم 

ائه؛ ألن هذه   وذا تكون هذه اآلية من دالئل النبوة وبشارات اهللا لنبيه لصلى اهللا عليه وسلم بالنصر على أعد                  
  .السورة مكية ، ومل يتحقق هذا اخلرب إال بعد مهاجرة وغزوه مكة 

  : معنيان آخران " حل"وقد ورد يف تفسري   
 يف مكة ، وهذا فيه تشريف ملكة حال كون الرسول صلى اهللا عليه وسلم               –مقيم  :  أي   –وأنت حال   : األول    

  . مقيماً فيها وساكناً 
 مكة ، حيث كان املشركون يريدون قتله ، والقول األول عليه السلف، وهو املقدم               الثاين وأنت حالل الدم يف      

  . ألجل ذلك ، واهللا أعلم 
  :  ورد يف تفسري هذه اآلية معنيان   )3 (
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هللا أوجد أن ا: هذا جواب القسم ، واملعىن : } لقد خلقنا اإلنسان يف كبد{:  قوله تعاىل -4

اإلنسان وأخرجه وهو يكابد أحوال الدنيا ومشقاا ومصاعبها ، فهو خيرج من تعب فيها إىل تعب ، كما 

  . )1(على أحد التفسريات فيها] 19: االنشقاق [} لتركنب طبقا على طبق{: قال تعاىل 

                                                                                                                                                         

أن القسم بكل من يلد ، وبكل عاقر ال يلد ، وهذا قول ابن عباس من طريق عكرمة ، وعكرمة مـن                      :األول    
  . طريق النضر بن عريب 

يقسم بالوالد يلد ، وبولده ، وقد ورد ذلك عن ابن عباس من طريق العوي ، وورد عن جماهد من طريق : ثاين ال  
ابن أيب جنيح ، وقتادة من طريق سعيد ومعمر ، وأيب صاحل من طريق إمساعيل بن أيب خالد، والضحاك من طريق                     

  .  كأنه ملا ذكر املسكن أشار إىل الساكن عبيد ، وسفيان الثوري من طريق مهران ، كلهم فسر أنه آدم وولده ،
وورد عن أب عمران اجلوين أنه إبراهيم وولده ؛ كأنه أشار إىل باين البيت وذريته ، وهذان التفسريان جاءا على   

إن اهللا أقسم   : والصواب من القول يف ذلك ما قاله الذين قالوا          : "سبيل املثال لوالد وولده ، ولذا قال الطربي         
     =      .  وولده ؛ ألن اهللا عم كل والد وما ولد بكل والد

   
وغري جائز أن خيص ذلك إال حبجة جيب التسليم هلا من خرب أو عقل ، وال خرب خبصوص ذلك، وال برهان جيب                        =

  " .التسليم له خبصوصه ، فهو على عمومه كما عمه 
أن هذا التركيب مـشترك     :  اخلالف   بالعاقر ، ويظهر أن سبب هذا     " ومل يلد " ومل يضعف الطربي قول من فسر       

حيتمل أن تكون نافية ، فيكون املعىن على العاقر، وحيتمل أن تكون مثبتـة ،               " ما"بني النفي واإلثبات ؛ أي أن       
  .فيكون املعىن على املولود ، وهذا من اختالف التنوع الذي يرجع إىل أكثر من معىن، واهللا أعلم 

  :  ورد يف تفسر الكبد أقوال   )1 (
لقد خلقنا اإلنسان يف شدة ونصب وعناء ، ورد ذلك عن ابن عباس من طريق علي بن أيب طلحـة ،                     : األول    

واحلسن من طريق منصور بن زاذان ، وقتادة من طريق سعيد ومعمر ، وسعيد أخو احلسن البصري ، وعكرمة                   
  .من طريق النضر، وسعيد بن جرب من طريق عطاء ، وجماهد من طريق ابن أيب جنيح

خلقناه منصباً معتدل القامة ، وهذا قول ابن عباس من طريق العويف ، وعكرمة مـن طريـق عمـارة،            : الثاين    
وإبراهيم النخعي من طريق منصور ، وعبد اهللا بن شداد وأيب صاحل من طريق إمساعيل بن أيب خالد ، والضحاك                    

  . من طريق عبيد 
  .ا آدم يف السماء ، وهو قول ابن زيد السماء ، واملعىن ، لقد خلقن: الكبد : الثالث   
معىن ذلك أنه خلق يكابد األمور ويعاجلها، فقوله        : وأوىل األقوال يف ذلك بالصواب قول من قال         : "قال الطيب     
: ذلك أوىل بالصواب ؛ ألن ذلك املعروف يف كالم العرب من معاين             : يف شدة ، وإمنا قلنا      : معناه  } يف كبد {: 

ذلك أوىل بالصواب ؛ ألن ذلك املعروف يف كالم العرب من معاين الكبد ، ومنه قول لبيد : نا يف شدة ، وإمنا قل
  :بن ربيعة 

  " قمنا وقام اخلصوم يف كبد   عني هال بكيت أربد إذ   
مشترك لغوي بني هذه املعاين ، فذكر كل واحد منهم أحد هذه            " كبد"ويظهر أن سبب هذا االختالف أن لفظ          

اها مناسبة لتفسري الكبد يف اآلية ، مع مالحظة أن ما ورد عن ابن زيد مل يرد يف كتـب اللغـة ،                       املعاين اليت ير  
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ملخلوق يف أيظن هذا اإلنسان الكافر ا: ؛ أي } أحيسب أن لن يقدر عليه أحد{:  قوله تعاىل -5

  !كبد أنه ال أحد يقهره ويغلبه ؟

أنفقت ماالً : يقول هذا الكافر املغتر بقوته : ؛ أي } يقول أهلكت ماال لبدا{:  قوله تعاىل -6

  . متراكماً بعضه على بعض من كثرته ، وهو إمنا أهلكه يف الباطل ، فيفتخر بذلك 

ذا الكافر أن اهللا مل يطلع عليه، وهو ينفق أيظن ه: ؛ أي } أحيسب أن مل يره أحد{:  قوله تعاىل -7

  !ماله يف الباطل ؟

أمل : يقول اهللا : } وهديناه النجدين* ولسان وشفتني * أمل جنعل له عينني {:  قوله تعاىل -8-10

جنعل هلذا اإلنسان عينني يبصر ما ، ولساناً وشفتني ينطق ما ويعرب عما يريد ، وأرشدناه وبينا له طريق 

اإلنسان [} إنا خلقنا اإلنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلته مسعياً بصرياً{: والشر ؟ ، كما قال تعاىل اخلري 

 :2[) 1(.   

                                                                                                                                                         

وسطها ، أما تفسري الكبد بالسماء، فهل حيكي        : كبد السماء ، أي     : والوارد إضافة الكبد إىل السماء ؛ فيقال        
  !لغة يف الكبد ؟

ظة ، وهو املناسب ملعىن اآلية ، ويكون الكبد بالنـسبة           وما رجحه ابن جرير الطربي هو املعىن املشهور من اللف           
     =              : لإلنسان على نوعني 

  

  . كبد عام يشترك فيه كل الناس ، وهو مكابدة أمور الدنيا ، وهو ما أشار إليه السلف : األول   =
هلة ، قال الطاهر بن  كبد خاص بالكافر ، وذلك بسبب كفره وإعراضه عن اهللا ، وكثرة ما يعبده من اآل               : الثاين    

} ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا       {: عاشور ، وهو معىن قوي متجه يف اآلية ، يدل عليه قول اهللا              
  .واهللا أعلم ] 124: طه [

 كذا فسر مجهور السلف هذه اآلية ، ورد ذلك عن عبد اهللا بن مسعود من طريق زر وأيب وائل، وابن عباس من   )1 (
طلحة والعويف ، وعكرمة من طريق مساك ، وجماهد من طريق منـصور وابـن أيب جنـيح ،                   طريق علي بن أيب     

، ورواه احلسن وقتادة عن النيب صـلى اهللا  } وهديناه النجدين{: والضحاك من طريق عبيد ، وابن زيد ، وقرأ  
  . عليه وسلم مرسالً 

ى به ، ورد ذلك عن ابن عباس من طريق          سبيلي اللنب الذي يتغذ   : وورد تفسري آخر ، وهو هديناه إىل الثديني           
، فرد  " أما إما ليسا بالثديني   : "عيسى بن عقال عن أبيه ، والضحاك من طريق جويرب ، وقال الربيع بن خثيم                

هذا القول ، مع أن له وجه يف النظر ؛ ألنه يناسب املنة جبعل العينني واللسان والشفتني لإلنسان ، ويكون املعىن           
اعة لنب أمه ، وهو ال يدرك ، وال شك أن من هداه هلذا االمر الذي به حياته ، فإنه سيبني لـه                       أنه هداه لرض  : 

  .طريق ا خلري والشر كما قاله اآلخرون 
عىن : وأوىل القولني بالصواب يف ذلك عندنا قول من قال          : "وقوهلم يف تفسري النجدين أوىل كما قال الطربي           

 ال قول يف ذلك نعلمه غري هذين القولني اللذين ذكرنا ، والثديان ، وإن               بذلك طريق اخلري والشر ، وذلك أنه      
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أفال دخل يف هذا : ؛ أي } وما أدراك ما العقبة* فال اقتحم العقبة {:  قوله تعاىل -11-12

عمال الصاحلة املذكورة بعد هذه الطريق الصعب ؟ ، وما أعلمك عن هذا الطريق ؟ ، إنه القيام ذه األ

هديناه إىل الطريقني ، فلم يسلك : ، واملعىن } وهديناه النجدين{: اآلية ، وهذه اجلملة متصلة بقوله تعاىل 

  .طريق اخلري بالدخول يف هذه األعمال الصاحلة الشاقة على النفس من فك الرقبة ، وما بعدها 

أو مسكينا ذا * يتيما ذا مقربة *  يف يوم ذي مسغبة أو إطعام* فك رقبة {:  قوله تعاىل -13-16

عتق : ، وهي )1(هذا بيان للعقبة اليت تقتحم ، وهي هذه األعمال الصاحلة الشاقة على النفس: } متربة

املسلم من الرق ، وتقدمي الطعام للقريب الذي فقد أباه وهو دون سن البلوغ ، وللمحتاج الذي لصق 

  . هلؤالء احملتاجني )3(، تقدميه يف اليوم شديد ااعة )2(باألرض من شدة الفاقة

أوالءك * مث كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصرب وتواصوا باملرحة {:  قوله تعاىل -17-18

مث كان هذا املقتحم قبل أن يقتحم العقبة من املؤمنني الذين آمنوا باهللا ، وأوصى : أي : } أصحاب امليمنة

                                                                                                                                                         

إنا خلقنا اإلنسان من نطفة أمـشاج       {: كانا سبيلي اللنب ، فإن اهللا تعاىل ذكره إذ عدد على العبد نعمة بقوله               
: من نعمه ، فكذلك قوله ، إمنا عدد عليه هدايته إياه إىل سبيل اخلري ] 2: اإلنسان [} نبتليه فجعلته مسعياً بصرياً

  .} وهديناه النجدين{
  :  ورد يف هذه اآلية قراءتان   )1 (

  . بإضافة الفك إىل الرقبة ، كما هي يف املنت : األوىل   
انظر توجيههمـا يف تفـسري      . } فال اقتحم العقبة    {: على الفعل ، وتكون بدالً من مجلة        " فك رقبة : "والثانية    

  . ير الطربي ، والتحرير والتنو
 ورد عن ابن عمر من طريق عطية ، واحلسن من طريق أيب رجاء وقتادة من طريق معمر أن العقبة يف جهـنم ،                   )2 (

مل يقتحم هذا اجلبل الذي يف النار ؛ ألنه مل يقـدم هـذه              : ، ويكون على هذا     " جبل يف جهنم  : "وقال بعضهم   
  . بة ، واهللا أعلم األعمال الصاحلة املذكورة ، اليت من عملها جاز هذه العق

  :  وردت عدة عبارات عن السلف يف تفسري املتربة ، وكلها حمتملة ، وهي   )3 (
الذي لصق بالتراب من شدة الفقر ، وهو قول ابن عباس من طريق جماهد وسعيد بن جبري، وجماهد مـن              -1

  .طريق احلصني وابن أيب جنيح ، وعكرمة من طريق جعفر بن برقان ومعمر 
 . ، وهو قول ابن عباس من طريق علي بن أيب طلحة ، وعكرمة من طرق حصني، وابن زيد شديد احلاجة  -2

ذو العيال الذي ال شيء معه ، وهو قول ابن عباس من طريق العويف ، وسعيد بن جبري من طريق جعفـر        -3
 .بن أيب املغرية ، وقتادة من طريق سعيد ، والضحاك من طريق عبيد 

عىن ب ، أو مسكيناً قد لصق بالتراب من الفقر : يف ذلك بالصحة قول من قال وأوىل األقوال : "قال الطربي 
إذا أصـابه   : إمنا هي مفعلة من ترب الرجـل        ) متربة(واحلاجة ؛ ألن ذلك هو الظاهر من معانيه ، وأن قوله            

  = وهذا الترجيح ينتظم فيه كل األقوال املذكورة ، وما ليس منها" . التراب
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ى الطاعات وأقدار اهللا ، والصرب عن املعاصي ، وأوصى بعضهم بعضاً بالتراحم بعضهم بعضاً بالصرب عل

  . أهل اجلنة :  ، فمن حتققت فيه هذه األوصاف فهم أصحاب اليمني )1(فيما بينهم 

: ؛ أي } عليهم نار موصده* والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب املشئمة {:  قوله تعاىل -19-20

لكتب والرسل هم أصحاب الشؤم وأهل الشمال، وهم أهل النار اليت هي والذين كفروا بأدلتنا من ا

   . )2(مطبقة عليهم يوم القيامة
  سورة الشمس

  15: آياا 

  سورة الشمس

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  

* والسماء وما بناها * والليل إذا يغشها * والنهار إذا جالها * والقمر إذا تالها * والشمس وضحها 

وقد خاب من * وقد أفلح من زكاها* فأهلما فجورها وتقواها * ونفس وما سواها * اها واألرض وما طح

فكذبوه * فقال هلم رسول اهللا ناقة اهللا وسقيها * إذا أنبعث أشقاها * كذبت مثود بطغواها * دساها 

  . وال خياف عقباها * فعقروها فدمدم عليهم رم بذنبهم فسواها 

  سورة الشمس

 )3(يقسم ربنا بالشمس وبضوئها الذي يكون أول النهار: } والشمس وضحاها {: قوله تعاىل -1  

.  
                                                 

واهللا . ذي اختاره ، فإنه مقارب له يف املعىن ، ومن مث فإن هذا االختالف يرجع إىل معىن واحد                   مطابقاً للمعىن ال    =
  .أعلم 

  " . مزمحة الناس: " ورد عن ابن عباس من طريق عكرمة ، قال   )1 (

، ورد ذلك عن ابن عباس من طريق علي بن أيب طلحة والعـويف ،               " مطبقة: " عرب السلف عن معىن مؤصدة        )2 (
، وهذا اختالف يف اللفظ ، واملعـىن        " مغلقة عليهم : "ادة من طريق سعيد ، وقال الضحاك من طريق عبيد           وقت

  . واحد ، فهو من باب التعبري عن املعىن بألفاظ متقاربة ، واهللا أعلم 
قال .  ئها بضو:  بأنه النهار ، وعن جماهد من طريق ابن أيب جنيح " ضحاها" ورد عن قتادة من طريق سعيد تفسري   )3 (

أقسم جل ثناؤه بالشمس وارها، ألن ضـوء الـشمس          : والصواب من القول يف ذلك أن يقال        : "ابن جرير   
: فجعل ابن جرير الطربي معىن الضحى يف اللغة النهار كله، وكذا فسره يف قول تعـاىل                 " . الظاهر هو النهار  

املعروف من الضحى يف اللغة أنه أول النهار كذا فسر الفراء يف معاين القرآن ، و,، ] 1: الضحى [} والضحى{
 هو  – فيما يظهر    –، ومنه صالة الضحى ، وهي تكون بعد ارتفاع الشمس قيد رمح إىل قبيل الزوال ، وهذا                  
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  . )1(ويقسم ربنا بالقمر إذا تبع الشمس خبروجه: } والقمر إذا تالها{:  قوله تعاىل -2  

  .)2(ويقسم ربنا بالنهار إذا أظهر الشمس وضوءها: } والنهار إذا جالها{:  قوله تعاىل -3  

ويقسم ربنا بالليل إذا يغطي الشمس حىت تغيب، فتظلم : } لليل إذا يغشهاوا{:  قوله تعاىل -4  

   .)3(اآلفاق

                                                                                                                                                         

املقسم به ؛ ألن القسم بالنهار سيجيء بعدها بآية ، ومن مث يكون تفسري قتادة وغريه بأنه النهار أعم من تفسري                     
ة ، أو يكون معىن آخر للضحى ، ومن مث يكون اخلالف بسبب االشتراك اللغوي يف هـذه                 اللفظ يف عرف اللغ   
  .اللفظة ، واهللا أعلم 

 فسر السف معىن تالها بتبعها ، ورد ذلك عن ابن عباس من طريق العويف ، وجماهد من طريق قيس بن سـعد                        )1 (
 صبيحة للهال ، وابن زيد ، وذكر أنـه          وابن أيب جنيح ، وقتادة من طريق سعيد ومعمر ، وذكر أن ذلك يكون             
  . يتلوها يف النصف األول من الشهر ، وهو يكون أمامه يف النصف اآلخر 

اإلظهار واإلبـراز ،  : ، وهذا تفسري على املعىن ؛ ألن معىن التجلية         " إذا غشيها : " فسر قتادة من طريق سعيد        )2 (
  . أعلم فإذا ظهر النهار وبرز ضوؤه ، فكأنه غشيها ، واهللا 

والنهار : وكان بعض أهل العربية يتأول ذلك مبعىن      : "وقد ذكر الطربي عن الفراء وجهاً آخر يف التفسري فقال             
إمنا جاز الكتابة عنها ، ومل جير هلـا  : إذا جال الظلمة ، وجيعل اهلاء واأللف من جالها كناية عن الظلمة، ويقول   

أصبحت باردة ، وأمست باردة ، وهبت مشـاالً ،          :  من قال    ذكر قبل ، ألن معناها معروف ، كما يعرف قول         
  . فكىن من مؤنثات مل جير هلا ذكر إذ كن معروفاً معناهن 

والصواب عندنا يف ذلك ما قاله أهل العلم الذين حكينا قوهلم ؛ ألم أعلم بذلك ، وإن كان للذي قاله ، من                        
  " .ذكرنا قوله من أهل العربية ، وجه 

 املثال أن الطربي مل يذكر يف معىن اآلية غري قول قتادة ، فاعتمد فهمه يف اآلية ، وهو كذلك يفعل يالحظ يف هذا  
: انظـر  ( وهو الفراء –يف اعتماد قول الواحد من مفسري السلف إن مل جيد غري قوله ، ومل يقبل ذلك اللغوي            

ذي وصفه بأنه أعلم بذلك من الفـراء ،          ألنه خمالف يف املعىن ملا ذكره عن قتادة ال         –) 3/266: معاين القرآن   
  =وهذه قاعدته رمحه اهللا يف أقوال اللغويني يف ختالف ما ورد عن السلف، 

  : فقال يف بيان وجوه تأويل القرآن ) 1/41(فإنه يريدها وال يقبلها ، وقد أشار قاعدته هذه يف أول تفسريه   =
نزل به القرن ، وذلك تأويل عربيته وإعرابه، وال يوصل ما كان عمله عند أهل اللسان ، الذي    : والثالث منها   "  

إىل علم ذلك إال من قبلهم ، فإذا كان ذلك كذلك ، فأحق املفسرين بإصابة احلق يف تأويله إىل رسول اهللا صلى      
اهللا عليه وسلم دون سائر أمته ، من أخبار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الثابتة عنه ، إما من وجـه النقـل                        

تفيض ، أو من وجه الداللة املنصوبة على صحته ، وأوضحهم برهاناً فيما ترجم وبني من ذلك ممـا كـان                     املس
مدركاً علمه من جهة اللسان ، إما بالشواهد من أشعارهم السائرة ، وإما من منطقهم ولغام املستفيضة املعروفة 

أويله وتفسريه ما تأول وفسر من ذلك عـن         ، كائناً من كان ذلك املتأول واملفسر ، بعد أن ال يكون خارجاً ت             
  " .قوال السلف من الصحابة واألئمة واخللف من التابعني وعلماء األمة 

  " . إذا غشاها الليل : " أورد الطربي الرواية عن قتادة من طريق سعيد ، قال   )3 (
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  .)1(ويقسم ربنا بالسماء ومبن بناها ، أو وببنائها: } والسماء وما بناها{:  قوله تعاىل -5  

  .)2(ويقسم ربنا باألرض ومبن بسطها أو ببسطها: } واألرض وما طحاها{:  قوله تعاىل -6  

ويقسم ربنا بنفس اإلنسان اليت خلقها ، ومبن خلقها سوية : } ونفس وما سواها{: تعاىل  قوله -7  

  . ، معتدلة غر متفاوتة ، أو بتسويتها 

خلق النفس مستوية ، فألقى فيها علماً من : ؛ أي } فأهلمها فجورها وتقواها{:  قوله تعاىل -8  

   . )3(تدع من شرغري تعليم ، ألقى فيها ما ينبغي هلا أن تأيت من خري و

هذا جواب األقسام : } وقد خاب من دساها* قد أفلح من زكاها {:  قوله تعاىل -9-10  

 ، )2(قد نال الظفر والفوز من طهر نفسه من املعاصي ، وأصلحها باألعمال الصاحلة:  ، واملعىن )1(املاضية
                                                 

اهللا بـىن   : "قـال :  أيب جنيح    ، وعن جماهد من طريق ابن     " خلقها: وبناؤها  : " ورد عن قتادة من طريق سعيد         )1 (
يحتمل أن تكون مصدرية ، وعليه تفسري قتادة ، أو تكون موصـولة ، وعليـه       " ما"، وعلى هذا فإن     " السماء

: ، كما قال    " من"موضع  " ما"هو جل ثناؤه بانيها ، فوضع       } وما بناها {: وقيل  : "تفسري جماهد ، قال الطربي      
ومن ولد ؛ ألنه قسم أقسم بآدم وولـده         : ، ومعناها   " من"موضع  " ما"فوضع  ] 2: البلد  [} ووالد وما ولد  {
فانكحوا من طاب :  ، وإمنا هو ] 3: النساء ) [على من قال ذا ، وإال فاإلمام اختار العموم يف هذه اآلية: أي (

يف "  ما" الم يف والك" . والسماء وبنائها ، ووالد ووالدته: وجائز توجيه ذلك إىل معىن املصدر ؛ كأنه قال . لكم 
  . اآليات الالحقة نظري الكالم عليها هنا ، واهللا أعلم 

بسطها ، هذا هو املشهور ، وقد ورد عن جماهد وابن زيد ، ونسبه ابن كـثري إىل جماهـد وقتـادة                      :  طحاها    )2 (
سرين ، وهو وهذا أشهر األقوال ، وعليه أكثر املف: "والضحاك والسدي والثوري وأيب صاحل وابن زيد ، مث قال 

  " . بسطته: دحوته ؛ أي : طحوته ، مثل : "املعروف عند أهل اللغة ، قال اجلوهري 
، ورواية العـويف    " قسمها:"،ومن طريق ابن أيب طلحة    "ما خلق فيها  : "وقد ورد عن ابن عباس من طريق العويف         

  .واهللا أعلم . أعم من املعىن املعروف يف اللغة ، وليست أدري مراده يف رواية ابن أيب طلحة 
 اإلهلام يطلق إطالقاً خاصاً على حدوث علم يف النفس بدون تعليم وال جتربة وال تفكري ، فهو علم حيصل مـن              )3 (

إيقاع الشيء يف الروع ، وخيتص ذلك مبا كان من جهة اهللا تعاىل املأل األعلى : اإلهلام : غري دليل ، قال الراغب 
  . اهـ 
 يكن من مبتكرات القرآن ، فهو مما أحياه القرآن ؛ ألنه اسم دقيق الداللة على املعاين ولذلك ، فهذا اللفظ إن مل  

. النفسية ، وقليل رواج أمثال ذلك يف اللغة قبل اإلسالم ، لقلة خطور مثل تلك املعاين يف خماطبات عامة العرب 
  ) . التحرير والتنوير ، بتصرف: انظر (
بني ، وأعلم ، وقد ورد ذلك عن ابن عباس من طريق            : مبعان متقاربة ، وهي     وقد عرب السلف عن معاين اإلهلام         

علي بن أيب طلحة والعويف ، وجماهد من طريق ابن أيب جنيح ، وقتادة من طريق سعيد، والضحاك من طريق عبيد     
  .، وسفيان الثوري من طريق مهران 

تفسري معىن ؛ ألنه ملا كان أعلمها، فقد جعلـه  ، هذا " جعل فيها فجورها وتقواها   : "وفسر ابن زيد ذلك بقوله        
  . فيها 
  . وفسر الفجور والتقوى باخلري والشر ، أو املعصية والطاعة ، ومها سواء ، واهللا أعلم   
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  وقد حسر وفاته الفوز من دس نفسه فأخفاها وأمخلها بفعل املعاصي ، 

   . )3(رك الطاعاتوت

هذا مثال لقوم خابوا بتدسيتهم أنفسهم ، وهو مثود } كذبت مثود بطغواها{:  قوله تعاىل -11  

: قوم صاحل عليه السالم ، الذين بان هلم احلق وظهور كظهور الشمس املقسم ا يف أول السورة ، واملعىن 

   . )4(أحل اهللا ، وارتكاا ما حرم اهللاكذبت مثود نبيه صاحلاً عليه السالم بسبب جتاوزها احلد فيما 

الوقت الذي ظهر فيه شدة طغيان مثود هو وقت : ؛ أي } إذا انبعث أشقاها{:  قوله تعاىل -12  

   .)5(انتداب أشقى مثود لقتل الناقة ، وأشقاها هو قدار بن سالف

نبيهم صاحل عليه فقال هلم : ؛ أي } فقال هلم رسول اهللا ناقة اله وسقياها{:  قوله تعاىل -13  

احذروا ناقة اهللا ، اخذروا سقيا الناقة الذي اتفقت معكم على أن يكون هلا يوم تشرب فيه من : السالم 

   . )6(املاء ، ولكم شرب يوم آخر ، احذروا أن تعدوا عليهما

وال خياف * فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم رم بذنبهم فسواها {:  قوله تعاىل -14-15  

فكذبت مثود صاحلاً عليه السالم يف أمر الناقة ، ومل يصدقوه ، ومل يأخذوا بتحذيره ، فقتل : أي ؛ } عقباها

                                                                                                                                                         
  " . } قد أفلح من زكاها(وقد وقع القسم هاهنا : " قال قتادة من طريق سعيد   )1 (

 وعكرمة من طريق خصيف ، وقتادة من طريق سعيد ومعمر ،            جماهد وسعيد بن جبري   :  ورد ذلك التفسري عن       )2 (
قد أفلح { :  ويشهد هلذا التفسري أن طريقة القرآن تعليق الفالح على فعل العبد واختياره ، وهذا نظري قوله تعاىل 

  ] .14: األعلى [} من تزكى
، " من زكى اهللا نفـسه    قد أفلح   : "وورد عن ابن عباس من طريق علي بن أيب طلحة والعويف ، وعن ابن زيد                  

اللهم آت نفسي تقواها ، وزكها أنـت        : "ويشهد هلذا التفسري ما روى عن النيب صلى اهللا علهي وسلم ، قال              
وسبب االختالف مفسر الضمري ، فهو حيتمل أن يعود على العبد ، وعلى الرب سـبحانه ،                 " . خري من زكاها  

لتنوع الذي يرع إىل أكثر من قول ، وبني هذين القـولني           وهو من قبيل املتواطئ ، واخلالف من قبيل اختالف ا         
  .  اهللا أعلم ,تالزم من جهة ، وذلك أن من زكى اهللا ، ومن زكاه اهللا، فقد زكت نفسه ، 

  . } قد أفلح من زكاها{:  ورد يف مفسر الضمري اخلالف السابق يف قوله تعاىل   )3 (
  . وقتادة من طريق سعيد وابن زي ، واختاره ابن كثري  ورد ذلك عن جماهد من طريق ابن أيب جنيح ،   )4 (

كذبت مثود  : اسم العذاب الذي جاءه الطغوى ، فقال        : "وورد عن ابن عباس من طريق عطاء اخلرساين ، قال             
، وبه فسر الطربي ، وورد ]5:احلاق [} فأما مثود فأهلكوا بالطاغية{: ، ويشهد هلذا التفسري قوله تعاىل " بعذاا
وال أدري مـا وجـه هـذا    " . بأمجعها: "مد بن كعب القرظي من طريق حممد بن رفاعي القرظي ، قال          عن حم 
  . واهللا أعلم ! التفسري 

أخرجه البخـاري يف  " . انبعث هلا رجل عزيز عارم منيع يف رهطه ، مثل أيب ذمعة  : " قال صلى اهللا عليه وسلم        )5 (
   . تفسري سورة الشمس من كتاب التفسري يف صحيحه

  " .قسم اهللا الذي قسم هلا من هذا املاء: " قال قتادة من طريق سعيد يف تفسري سقياها   )6 (
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 ، فأطبق اهللا عليهم عذابه ، وهو الصيحة )1(أشقاها الناقة ، ورضوا بذلك فكانوا مشاركني له يف القتل

وعقر الناقة ، فجعل هذه والرجفة اليت أهلكوا ا ، وذلك بسبب ما فعلوه من تكذيب صاحل عليه السالم 

وال خياف اهللا عاقبة تعذيبه هلؤالء من أن  . )2(الدمدمة نازلة عليهم على السواء ، فلم يفلت منهم أحد

  . ، واهللا أعلم )3(يسأله أحد عن فعله ، فهو الفعال ملا يريد ن ال يسأل عما يفعل ، وهم يسألون

  
  سـورة الليـل

  21: آياا 

  سورة الليل

  لرمحن الرحيمبسم اهللا ا

                                                 

فكذبوا صاحلاً يف خربه الذي أخربهم به من أن اهللا الـذي  : يقول } فكذبوه فعقروها{: وقوله : " قال الطربي     )1 (
 جـل  –نقمته إن هم عقروها، كما وصفهم   جعل شرب الناقة يوماً ، وهلم شرب يوم معلوم ، وأن اهللا حيل م               

  ] . 4: احلاقة [} كذبت مثود وعاد بالقارعة{:  فقال –ثناؤه 
وقد حيتمل أن يكون التكذيب بالعقر ، وإذا كان ذلك كذلك ، جاز تقدمي التكذيب قبل العقر، والعقر قبـل                      

ـ     أعطيـت  : ول القائـل  التكذيب ، وذلك أن كل فعل وقع عن سبب حسن ابتداؤه قبل السبب وبعده ؛ كق
فأحسنت ، وأحسنت فأعطيت ، ألن اإلعطاء هو اإلحسان ، ومن اإلحسان اإلعطاء، وكذلك لو كان العقر هو 

  =وقد كان... سبب التكذيب ، جاز تقدمي أي ذلك شاء املتكلم 
  

تسليمهم ذلك ،   وجاء يف اخلرب أم بعد      : القوم قبل قتلها مسلمني هلا بشرب يوم ، وهلم شرب يوم آخر ، قيل                 =
أمجعوا على منعها الشرب ، ورضوا بقلتها ، وعن رضا مجيعهم قتلها قاتلها ، وعقرها من عقرها ، ولذلك نسب     

  " .} فكذبوه فعقروها{التكذيب والعقر إىل مجيعهم ، فقال جل ثناؤه ، 
غريهم وكبريهم ، وذكـرهم     ذكر لنا أن أحيمر مثود أيب أن يعقرها حىت بايعه ص          : " قال قتادة من طريق سعيد        )2 (

  ". وأنثاهم ، فلما اشترك القوم يف عقرها ، دمدم اهللا عليهم بذنبهم فسواها

 ورد يف التفسري عن ابن عباس من طريق علي بن أيب طلحة ، واحلسن من طريق عمر بن مرثد وعمر بن منبـه           )3 (
  .وبكر بن عبد اهللا املزينوأيب رجاء، وقتادة من طريق سعيد ، وجماهد من طريق ابن أيب جنيح ، 

عقىب : مل خيف الذي عقرها عقباها ؛ أي        : "وورد عن الضحاك من طريق أيب روق ، والسدي من طريق سفيان               
فعلته ، وهذا االختالف يرجع إىل معنيني صحيحني حمتملني ، وسببه االختالف يف مفسر الضمري ، واحتمالـه                  

: ل أوىل ألنه قول األكثر ، ولقراءة عامة قراء احلجاز والـشام             للمرجعني على سبيل التواطؤ ، وإن كان األو       
،والفاء تدل على تفريع ما بعدها عن ما قبلها ، وما قبلها حكاية عن فعل اهللا م ، فتكون                   } وال خياف عقباها  {

وام اآلخرين هذه اجلملة متفرعة عنها يف حكاية انتفاء خوف اهللا منهم ، مع ما هلم من القوة ، ويف هذا ديد لألق
  . بقوة اهللا وأنه الفعال ملا يريد ، واهللا أعلم 
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* فأما من أعطى واتقى * إن سعيكم لشىت * وما خلق الذكر واألنثى * واار إذا جتلى * والليل إذا يغشى 

* فسنيسره للعسرى * وكذب باحلسىن * وأما من خبل واستغىن * فسنيسره لليسرى * وصدق باحلسىن 

ال * فأنذرتكم نار تلظى * ة واألوىل وإن لنا لآلخر* إن علينا للهدى * وما يغين عنه ماله إذا تردى 

وما ألحد عنده * الذي يؤتى ماله يتزكى * وسيجنبها األتقى * الذي كذب وتوىل * يصالها إال األشقى 

  .ولسوف يرضى* إال ابتغاء وجه ربه األعلى * من نعمة جتزى 

  سورة الليل

ربنا بالليل إذا غطى النهار يقسم : } والنهار إذا جتلى* والليل إذا يغشى {:  قوله تعاىل - 1-2  

  . بظالمه ، وبالنهار إذا هو أضاء فأنار األرض ، وظهر لألبصار 

ويقسم ربنا مبن خلق الذكر واألنثى ، أو خيلق : } وما خلق الذكر واألنثى{:  قوله تعاىل -3  

   .)1(الذكر واألنثى

إن عملكم الذي :  واملعىن  ،)2(هذا جواب األقسام املاضية: } إن سعيكم لشىت{:  قوله تعاىل -4  

  . تعملونه ملختلف ، فمنكم من يعمل بالطاعة ، ومنكم من يعمل باملعصية 

هذا : } فسنيسره لليسرى* وصدق باحلسىن * فأما من أعطى واتقى {:  قوله تعاىل - 5-7  

 فلم من أنفق من ماله يف سبيل اهللا ، وجتنب حمارم اهللا: تفصيل ألهل السعي وسعيهم ، والصنف األول 

 ، وباجلنة اليت هي املوعد األكرب )4( ، وصدق مبوعد اهللا من اخللف عن املنفق ماله يف سبيل اهللا)3(يواقعها

  . للمنفق ، فإن اهللا ييسر له العمل مبا يرضاه اهللا ، ليصل به إىل اجلنة 
                                                 

* والسماء وما بناها {: حيتمل الوجهني الذين وصف يف قوله } وما خلق الذكر واألنثى{: وقله : " قال الطربي   )1 (
ثناؤه ، فيكون ذلك قسماً من اهللا جعل " من"مبعىن " ما"وهو أن جيعل ]  6-5: الشمس [} واألرض وما طاحها

مع ما بعدها مبعىن املصدر ، ويكون قسماً خبلقه الذكر       " ما"خبالق الذكر واألنثى ، وهو ذلك اخلالق ، وأن جتعل           
  .} واألنثى 

، وهذه القراءة ال يقرأ ا، ملخالفتها } والذكر واإلنثى{: وقد ص عن ايب الدراء وابن مسعود أما كانا يقرءان   
قرأ ا الرسول صلى اهللا عليه وسـلم ،  : ، وإمنا هي منسوخة   " وما خلق  : "رسم املصحف الذي ثبت فيه لفظ     

مث نسخت فيما نسخ يف العرضة األخرية ؛ ألا لو كانت غري ذلك ، لثبت رمسها يف أحد مصاحف عثمان ، كما 
  . ورد إثبات بعض األلفاظ يف مصحف ، وحذفها من مصحف غريه ، واهللا أعلم 

  " .وقع القسم هاهنا: "ق سعيد  قال قتادة من طري  )2 (

  .  ورد ذلك عن ابن عباس من طريق عكرمة ، وقتادة من طريق سعيد ، والضحاك من طريق عبيد   )3 (
  :  ورد عن السلف يف تفسري احلسىن أقوال   )4 (
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يغين وما * فسنيسره للعسرى* وكذب باحلسىن * وأما من خبل واستغىن {:  قوله تعاىل -8-11  

هذا الصنف الثاين من أهل السعي ، وهم من مل ينفق ماله يف سبيل اهللا ، بل قبضه : } عنه ماله إذا تردى

 )1( ،ومل يصدق مبوعد اهللا من اخللف من اهللا ، وال باجلنة)1(وخبل به ، واستغىن بنفسه وماله عن ربه وعبادته
                                                                                                                                                         

صدق مبخلف من اهللا ، ورد ذلك عن ابن عباس من طريق عكرمة وأىب صاحل وشـهر بـن حوشـب،                      -1
 . س بن مسلم ونضر بن عريب ، وجماهد من طريق أيب هاشم املكيوعكرمة من طريق قي

  =وحيتمل أن يكون   " . صدق املؤمن مبوعود اهللا احلسن: "وورد عن قتادة من طريق معمر وسعيد 
  

: وحيتمل أن يكون مراد قتادة باملوعود       " . صدق املؤمن مبوعد اهللا احلسن    : "مراد قتادة من طريق معمر وسعيد         =

  .  اهللا ، فيكون كهذا القول ، واهللا أعلم اخللف من

صدق بال إله إال اهللا ، وهو قول ابن عباس من طريق العويف ، وأيب عبد الرمحن من طريق أيب حـصني ،                        -2

  . والضحاك من طريق عبيد 

 .وصدق باجلنة ، ورد ذلك عن جماهد من طريق ابن جنيح  -3

عىن به  : لترتيل وأوالها بالصواب عندي ، قول من قال         وأشبه هذه األقوال مبا دل عليه ظاهر ا       : قال الطربي   

ذلك أوىل األقوال بالصواب يف ذلك، ألن اهللا ذكر قبلـه           : وإمنا قلت   . التصديق باخللف من اهللا على نفقته       

منفقاً طالباً بنفقته اخللف منها ، فكان أوىل املعاين به أن يكون الذي عقيبه اخلرب عن تصديقه بوعد اهللا إيـاه                     

لف ، إذا كانت نفقته على الوجه الذي يرضاه ، مع اخلرب عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بنحو الذي             باخل

مـا  : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عن أيب الدرداء قال    : ، مث ذكر اخلرب ، وهو       " قلنا يف ذلك ورد   

اللهم أعط منفقاً    : - كلهم إال الثقلني      يسمعه خلق اهللا   –من يوم غربت فيه مشسه إال وجبنبها ملكان يناديان          

: إىل قوله   * وصدق باحلسىن   * فأما من أعطى واتقى     : ، فأنزل اهللا يف ذلك القرآن       " خلفاً ، وأعط ممسكاً تلفاً    

  " . }العسرى{

واحلسىن وصف ملوصوف ، وهي اخلصلة احلسىن ، وما ذكره السلف حمتمل يف التفسري، وبني أقواهلم تـالزم                  

 فمن صدق بال إله إال اهللا ، فهو مصدق باجلنة ، ومصدق باخللف من اهللا ، وكذا العكـس ، واهللا                      واضح ، 

غري أن السياق فيما يظهر مرتبط باإلنفاق ، ولذا ورد أن هذه اآليات نزلت يف إنفاق أيب بكر الصديق                  . أعلم  

وما بعدها من اآليات يف اإلنفاق      } ردىوما يغين عنه ماله إذا ت     {: وكذا جاء بعد ذكر من خبل مباله قوله تعاىل          

  . ، واهللا أعلم 

، وورد عن ابن عباس من      " وأما من خبل حبق اهللا عليه ، واستغىن بنفسه عن ربه            : " قال قتادة من طريق سعيد        )1 (

 ، واهللا   ، وهذا يعين أن اآلية يدخل فيها مانع الزكاة من املسلمني          " من أغناه اهللا ، فبخل بالزكاة     : "طريق العويف   

  . أعلم 
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ى استغنائه عن ربه ، وعدم إنفاق ماله يف اخلري ، ، فهذا يسهل اهللا له عمل الشر والوقوع فيه ، جزاء له عل

 ، فمن كان من هذا الصنف ، فإن الذي خبل به ، ومل ينفقه يف سبيل اهللا ، لن يفيده إذا )2(وتكذيبه باحلسىن

   .)3(سقط وهوى يف جنهم

 : أن على اهللا ابيان: ؛ أي } وإن لنا لآلخرة واألوىل* إن علينا للهدى {:  قوله تعاىل -12-13  

 ، وإن احلياة الدنيا واحلياة اآلخرة وما فيهما ملك هللا ، يعطي )4(بيان احلق من الباطل ، والطاعة من املعصية

   .)5(من يشاء وحيرم من يشاء ، ومن ذلك أنه وفق من أحب لطاعته  وخذل من أبغض مبعصيته

؛ } ذي كذب وتوىلال* ال يصالها إىل األشقى * فأنذرتكم ناراً تلظى {:  قوله تعاىل -14-16

فحذرتكم أيها الناس النار اليت تتوهج وتلتهب من شدة إيقادها ، تلك النار اليت ال يدخلها ويشوى : أي 

  . فيها إال الذي شقي يف حياته فكذب مبا جاء عنه ربه ، وأعرض عنه فلم    يؤمن به 

                                                                                                                                                         

  . } وصدق باحلسىن{:  ورد عن السلف اخلالف السابق يف   )1 (

كنا يف جنازة يف بقيـع      : " ورد يف هذا اآليات حديث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ، قال علي بن أيب طالب                    )2 (
نكس، فجعـل ينكـث     الغرقد ، فأتانا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فقعد وقعدنا حوله ، ومعه خمصرة ، ف                 

ما منكم من أحد ، وما من نفس منفوسة ، إال كتب مكاا يف اجلنة والنار ، وإال قد كتب                    : مبخصرته ، مث قال     
يا رسول اهللا ، أفال نتكل على كتابنا وندع العمل، فمن كان منا من أهل السعادة : شقية أو سعيدة ، قال رجل  

أما أهـل   :  أهل الشقاوة، فسيصري إىل عمل أهل الشقاوة ؟ قال           فسيصري إىل أهل السعادة ، ومن كان منا من        
فأما من  {: السعادة ، فييسرون لعمل أهل السعادة ، وأما أهل الشقاوة ، فييسرون لعمل أهل الشقاء ، مث قرأ                   

  ) .  رواه البخاري يف تفسري سورة الليل من صحيحه" (اآلية } وصدق باحلسىن* أعطى وأتقى 

 أيب صاحل من طريق إمساعيل بن أيب خالد ، وقتادة من طريق معمر وور عن جماهد من طريق ليث              ورد ذلك عن    )3 (
  " . إذا مات: "بن أيب سليم وابن أيب جنيح 

: إذا تردى يف فالن ، قلمـا يقـال          : معناه  : وأوىل القولني يف ذلك بالصواب ، قول من قال          : "قال الطربي     
احل وقتادة على املشهور من عىن اللفظ ، أما تفسري جماهد فهو على معىن              وهذا يعين أن تفسري أيب ص     " . تردى

  . قليل من اللفظ ، وهو معىن صحيح ، ولكن قدم األول ألنه املعىن األشهر ، واهللا أعلم 
  " . بيان حالله وحرامه ، وطاعته ومعصيته: على اهللا البيان : " قال قتادة من طريق سعيد   )4 (

وإن لنا ملك ما يف الدنيا واآلخرة ، نعطي منها من           : يقول  } وإن لنا لآلخرة واألوىل   {: وقوله   ": قال الطربي     )5 (
  . أردنا من خلقنا ، وحنرمه من شئنا 

 أنه يوفق لطاعته من أحب من خلقه ، فيكرمه ا يف الدنيا ، ويهيء له الكرامة                 – جل ثناؤه    –وإمنا عىن بذلك      
يشاء خذالنه من خلقه عن طاعته ، فيهينه مبعصيته يف الدنيا، وخيزيه بعقوبتـه              والثواب يف اآلخرة ، وخيذل من       

  " . عليها يف اآلخرة 
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ألحد عنده من نعمة وما * الذي يؤتى ماله يتزكى * وسيجانبها األتقى {:  قول تعاىل -17-21

وسيبعد عن هذه النار الذي بلغ الكمال يف : ؛ أي } ولسوف يرضى* إال ابتغاء وجه ربه األعلى * جتزى 

التقوى ، الذي من صفته أنه يعطى ماله يف الدنيا احملتاجني ، وينفقه يف سبيل اهللا  ألجل أن يتطهر بإعطائه 

جني ألن بينه وبينهم منفعة أعطاه إياهم من أجلها ، ولكن هذا املال من الذنوب ، وما أعطى هؤالء احملتا

أعطاه إياهم ألجل أن يرضى عنه ربه العايل على خلقه ، ولسوف يرضى هذا املعطي مبا سيخلفه اهللا عليه 

   . )1(يف اآلخرة من الثواب

  
  سـورة الضحـى

  11: آياا 

  سورة الضحى

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  

ولسوف يعطيك * ولآلخرة خري لك من األوىل * ما ودعك ربك وما قلى * جى والليل إذا س* والضحى 

* فأما اليتيم فال تقهر * ووجدك عائال فأغىن * ووجدك ضاال فهدى * أمل جيدك يتيما فأوى * ربك فترضى 

  .وأما بنعمة ربك فحدث * وأما السائل فال تنهر 

  سورة الضحى

دميت أصبع رسول اهللا صلى اهللا عليه : بجلي ، قال ثبت يف الصحيحني عن جندب بن عبد اهللا ال  

 ، - وهي أم مجيل بنت حرب ، زوج أيب هلب –وسلم ، فاشتكى، فلم يقم ليلتني أو ثالثاً ، فجاءت امرأة 

يا حممد ، إين ألرجو أن يكون شيطانك قد تركك ، مل أره قربك منذ ليلتني أو ثالث ، فأنزل اهللا : فقالت 

، وحكي غري هذا السبب ، وكلها يف تأخر } ما ودعك ربك وما قلى*  إذا سجى والليل* والضحى {: 

  . نزول الوحي عنه صلى اهللا عليه وسلم ، وادعاء املشركني أن ربه قد تركه وقاله 

                                                 

نزلت هذه اآليات يف أيب بكر ، ورد ذلك عن عبد اهللا من طريق ابن عامر ، وقتادة من طريق سـعيد ،                       :  قيل    )1 (
لت يف أيب بكر الصديق رضي اهللا عنـه ،          وقد ذكر غري واحد من املفسرين أن هذه اآليات نز         : "قال ابن كثري    

حىت إن بعضهم حكى اإلمجاع من املفسرين على ذلك ، وال شك أنه داخل فيها، وأوىل األمة بعمومها ، فـإن                     
وما ألحد عنده من نعمـة  * الذي يؤيت ماله يتزكى * وسيجنبها األتقى   {: لفظها لفظ العموم ، وهو قوله تعاىل        

  ... " .وسابقهم يف مجيع هذا األوصاف ، وسائر األوصاف احلميدة ، ولكنه مقدم األمة } جتزى
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يقسم ربنا بأول ساعات النهار، وهو : } والليل إذا سجى* والضحى {:  قوله تعاىل - 1-2  

   . )2(مه وسكن ، وبالليل إذا أقبل بظال)1(الضحى

ما تركك ربك يا : هذا جواب القسم ، واملعىن : } ما ودعك ربك وما قلى{:  قوله تعاىل -3  

  . حممد صلى اهللا عليه وسلم وما أبغضك 

يقسم ربنا لنبيه صلى اهللا عليه وسلم أن الدار : } ولآلخرة خري لك من األوىل{:  قوله تعاىل -4  

 له من الدنيا وما فيها ، وهذه بشارة للنيب صلى اهللا عليه وسلم فيها تأكيد اآلخرة مبا أعده اهللا له فيها خري

  .عدم ترك اهللا وبغضه له ، فال حيزن مما يقع له 

ويقسم له مؤكداً بأنه سيعطيه وينعم عليه كل : } ولسوف يعطيك ربك فترضى{:  قوله تعاىل -5  

   . )1(ما يرجوه من خري له وألمته حىت يرضى ذا العطاء

                                                 

  . سبق ذكر اخلالف يف الضحى عند أول سورة الشمس   )1 (
  :  اختلف السلف يف تفسري سجى على أقوال   )2 (

إذا استوى وسكن ، وهو قول جماهد من طريق ابن أيب جنيح ، وقتادة من طريق سعيد ، والضحاك من                    : األول    
  . بيد ، وابن زيد طري ع

  .إذا أقبل ، وهو قول ابن عباس من طريق العويف ، واحلسن من طريق معمر : الثاين   
  . إذا ذهب ، وهو قول ابن عباس من طريق علي بن أيب طلحة : والثالث   
ثبت والليل إذا سكن بأهله ، و     : معناه  : وأوىل األقوال بالصواب عندي يف ذلك ، قول من قال           : "قال الطربي     

  : إذا كان سكاناً ، ومنه قول أعشى بين ثعلبة : حبر ساج : بظالمه ؛ كما يقال 
  وحبرك ساج ما يواري الدعامصا   فما ذنبنا إن جاش حبر ابن عمكم   

  :وقول الراجز 
  يا حبـذا القمراء والليل الساج       
  "وطرق مثـل مـالء النسـاج       

السكون ، والثانية التغطية ، ومنه تسجية امليت        : األوىل  " سجى" يف   والقوالن األول والثاين يرجعان إىل داللتني     
، ومن مث يكون اخلالف راجعاً إىل أكثر من         " إذا لبس الناس ، إذا جاء     "أي تغطيته ، وعلى تفسري احلسن ، قال         

  .معىن بسبب االشتراك اللغوي يف هذه اللفظ 
أجده مذكوراً يف كتب اللغة ، وواضح أنه تفسري لغوي أما تفسري ابن عباس من طريق علي بن أيب طلحة ، فلم          

، وإذا فسر به صار اللفظ من األضداد ؛ ألن أقبل بظالمه وذهب ضدان ، ويبقى أن سبب االختالف االشتراك 
  . اللغوي يف معىن اللفظ ، واهللا أعلم 
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مينت : } ووجدك عائال فأغىن* ووجدك ضاال فهدى * أمل جيدك يتيما فأوى {:  قوله تعاىل - 6-8  

اهللا على نبيه صلى اهللا عليه وسلم معدداً عليه شيئاً من نعمه ، وهي أنه كان يتيماً قد فقد أباه يف الصغر ، 

ووجدك ضاالً عن معرفة الدين . فجعل له مكاناً يرجع إليه ويسكن فيه ، وكان ذلك برعاية جده وعمه له

وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتب وال {: ، فهداك إليه ؛ كما قال تعاىل 

  . ووجدك فقرياً فأعناك  . ُ[52: الشورى [} اإلميان

: } وأما بنعمة ربك فحدث* وأما السائل فال تنهر * فأما اليتيم فال تقهر {:  قوله تعاىل -9-11  

فإذا علمت نعميت عليك يف هذا فاشكرها بأن ال تغلب من فقد : يقول تعاىل لنبيه صلى اهللا عليه وسلم 

وأن ال تزجر الذي . أباه ، وهو دون سن البلوغ ، وال تذله بأي نوع من أنواع اإلذالل ، فتظلمه بذلك 

لشكر هللا مبا أنعم عليك من وأن خترب الناس على سبيل ا. يسأل عن دينه ، أو يسألك النفقة من الفقراء 

  . نعمه ؛ كنعمة القرآن ، أو النبوة ، أو غريها ، واهللا أعلم 

                                                                                                                                                         

 مبا قبلها، وهي أن خري اآلخرة له         الوارد عن السلف يف التفسري ختصيصه بإعطاء اآلخرة ، وكأم ربطوا اآلية             )1 (
أفضل من الدنيا ، وألنه سيعطي من خريها حىت يرضى ، ولو محل على عموم اإلعطاء فهو حمتمـل ، ويكـون                      

  . تفسري السلف مثاالً لنوع من أشرف أنواع اإلعطاء اإلهلي لنيب صلى اهللا عليه وسلم، واهللا أعلم 
أعطاه اهللا يف اجلنة ألف قصر ، يف كل قصر مـا            : "نه علي ، قال     وقد ورد التفسري عن ابن عباس من طريق اب          

وهذا إسناد صحيح إىل ابن عباس ، ومثل هذا ال يقال إال عن             : "، قال ابن كثري     " ينبغي له من األزواج واخلدم    
  " . توقيف

، وفيه  " لنارمن رضا حممد صلى اهللا عليه وسلم أن ال يدخل أحد من أهل بيته ا              : "وورد عنه من طريق السدي        
وورد عن قتادة من طريق سعيد أن هذا اإلعطاء يكون يوم القيامة ، واهللا أعلم . انقطاع بني السدي وابن عباس 

 .  
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  سـورة الشـرح

  8: آياا 

  سورة الشرح

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

فإن مع العسر * ورفعنا لك ذكرك * الذي أنقض ظهرك * ووضعنا عنك وزرك * أمل نشرح لك صدرك 

  .وإىل ربك فأرغب * إذا فرغت فانصب ف* إن مع العسر يسرا * يسرا 

  سورة الشرح

يقول اهللا ممتناً على نبيه صلى اهللا عليه وسلم لقد : } أمل نشرح لك صدرك{:  قوله تعاىل -1  

وسعت لك صدرك ، فجعلته منبسطاً راضياً ، وجعلته حمال لوحيي ، ومتحمالً ألعباء محله وتبليغه للناس ، 

   .)1(مما يدل على سعة الصدر وعدم ضيقهومتحمالً أخالقهم ، وغري ذلك 

ومينت : } ورفعنا لك ذكرك* الذي أنقض ظهرك * ووضعنا عنك وزرك {:  قوله تعاىل - 2-4  

وأنه قد جعل له الثناء .  الذي أتبعه وصار ثقيالً عليه كأنه حيمله على ظهره )2(عليه بأنه قد حط عنه اإلمث

   .)1(م ذلك أنه قرن ذكره بذكر اهللا ؛ كما يف الشهادتنياحلسن ، فصار ال يذكر إال خبري ، ومن أعظ
                                                 

يف هذا الشرح املعنوي إشارة إىل الشرح احلسي ، وهو شق صدر الرسول صلى اهللا عليه وسلم وإخراج ما يف                      )1 (
وقد كان هذا ممهداً لذلك الشرح الذي ذكر اهللا يف اآلية ، . اناً وحكمة قلبه من النكتة السوداء  ، وملء قلبه إمي

  . واهللا أعلم 
: ، قال قتادة من طريق سعيد ومعمر        " ذنبك: "جماهد من طريق ابن أيب جنيح       :  أشار السلف إىل ذلك ، فقال         )2 (

  . وكذا قال ابن زيد ، " كانت على النيب صلى اهللا عليه وسلم ذنوب قد أثقلته ، فغفرها اهللا له "
وهذه مسألة تتعلق بالعصمة ، وللناس فيها كالم كثري ، وأغلب الكالم فيها عقلي ال يعتمد على النـصوص ،                      

وهذا النص صريح يف وقوع الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف شيء من الذنوب اليت قد غفرها اهللا له ، ولكن مل                 
  . ما أمجله اهللا يف هذا النص ، وقل به تسلم يبني اهللا نوع هذه الذنوب ، ولذا فال تتعد 

وال تفترض مصطلحاً للعصمة من عقلك حتمل عليه أفعال الرسول صلى اهللا عليه وسلم فتـدخل بـذلك يف                     
: التأويالت السمجة اليت ال دليل عليها من الكتاب وال السنة ؛ كما وقع من بعضهم يف تأويل قولـه تعـاىل                      

: ذنب أبيك آدم، ومـا تـأخر        : ما تقدم   : "، قال   ] 2: الفتح  [} ذنبك وما تأخر  ليغفر لك اهللا ما تقدم من       {
ليغفر لك اهللا ما تقدم     : ، وانظر الشبه بني هذا القول وبني قول النصارى يف اخلطيئة ، فاهللا يقول             " ذنوب أمتك 

  . واهللا املستعان ! من ذنبك ، وهذا يقول هو ذنب غريه 
حيـب  : أما اجلانب البشري فهو فيه كالبـشر      . انب بشري ، وجانب نبوي      ج: وأعلم أن يف الرسول جانبني        

إخل ، مع ما ميزه اهللا به يف هذا اجلانب يف بعض            ... ويكره ، ويرضى ويغضب ، ويأكل ويشرب ، ويقوم وينام           
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 ، )2(فإذا علمت هذا: ؛ أي } إن مع العسر يسرا* فإن مع العسر يسرا {: قوله تعاىل - 5-6  

فاعلم أنه يعقب الشدة فرج وخمرج ، مث أكد هذا بتكرار اجلملة ؛ للداللة على أن اليسر يلحق العسر 

   . )3(ويغلبه

ملا تقرر ما وهب اهللا لك : ؛ أي } وإىل ربك فأرغب* فإذا فرغت فأنصب {:   قوله تعاىل- 7-8  

 ، وهذا املعىن كاملعىن يف قوله )4(، فإن عليك إذا فرغت من عمل أن تنصب يف عمل آخر من أعمال اخلري

                                                                                                                                                         

ب األشياء ؛ كسالمة الصدر ، والقوة والنكاح ، وعدم نوم القلب ، وغريها من اخلصوصيات اليت تتعلق باجلان                 
  . البشري 

ومن هذا اجلانب قد يقع من النيب بعض األخطاء اليت يعاتبه اهللا عليه ، ولك أن تنظر يف مجلة املعاتبات اإلهليـة                        
للنيب صلى اهللا عليه وسلم ؛ كعتابه بشأن أسري بدر ، وعتابه بشأن زواجه من زينب ، وعتابه يف بعد اهللا بن أم         

ا اجلانب يف الرسل مجيعهم صلوات اهللا وسالمه عليهم ، ومن اآليات يف مكتوم ، وغريها ، وقد نص اهللا على هذ
: ، ومن األحاديث قوله صلى اهللا عليه وسلم]93: اإلسراء [} سبحان ريب هل كنت إال بشرا رسوال      { : ذلك  
  = إمنا أنا بشر ، وإنكم ختتصمون إيل، ولعل بعضهم يكون"

 فمن قضيت له حبق أخيه شيئاً ، فال يأخذه ، فإمنا أقطع له من               أحلن حبجته من بعض ، فأقضي له بنحو ما أمسع ،          
  ) . رواه البخاري" (النار
وتكمن العصمة يف هذا اجلانب يف أن اهللا ينبه نبيه صلى اهللا عليه وسلم على ما وقع منه من خطأ ، وهذا ما يأيت            

  .ألحد من البشر غريه ، فتأمله فإنه من جوانب العصمة املغفلة 
انب النبوي ، وهو جانب التبليغ ، فإنه مل يرد البتة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم خالف فيه أمـر اهللا ؛                       وأما اجل   

قل لعبادي يفعلوا كذا ، فال يقول هلم ، أو يقول هلم خالف هذا األمر، وهذا لو وقع فإنـه        : كأن يقول اهللا له     
 يؤثر هذا السحر يف اجلانب النبوي ، بل أثر يف اجلانب خمالف النبوة ، ولذا ملا سحر النيب صلى اهللا عليه وسلم مل

* وما ينطق عن اهلوى {: البشري ، ومن مث فجانب التبليغ يف النيب معصوم ، ويدل على هذا اجلانب قوله تعاىل  
  .، واهللا أعلم } إن هو إال وحي يوحى

ال أذكر إال ذكـرت  "يق ابن أيب جنيح ،  كذا فسر السلف الرفع يف الذكر بأنه يف الشهادة ، قال جماهد من طر       )1 (
رفع اهللا ذكـره يف  : "وقال قتادة من طريق سعيد " . أشهد أال إله إال اهللا ، وأشهد أن حممداً رسول اهللا  : معين  

  " .أشهد أن حممد رسول اهللا : الدنيا واآلخرة ، فليس خطيب ، وال متشهد ، وال صاحب صالة إال ينادي ا

، وتسمى فاء الفصيحة ، وهي تدل على كالم حمذوف يقدر حسب السياق             } فإن{: فاء يف قوله     هذا تفسري لل    )2 (
  ) .التحرير والتنوير: انظر . (وهي تربط بني اجلملة السابقة والالحقة 

، وقد شرح " لن يغلب عسر يسرين: " ورد يف حديث من مرسل احلسن وقتادة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم      )3 (
اء ذلك ، على أن العسر يف اآليتني معرف ، واليسر منكر ، فالتعريف دليل التوحيـد واالنفـراد ،        بعض العلم 

  ) .تفسري ابن كثري: انظر . (والتنكري دليل التعدد ، واهللا أعلم 

  :  ذكر السلف أمثلة ملا يفرغ منه وينصب فيه من األعمال ، ومنها   )4 (
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 وهي طلب حصول –وأن تكون أي رغبة لك ] . 99: احلجر [} واعبد ربك حىت يأتيك اليقني{: تعاىل 

  .  مطلوبة من اهللا ال من غريه ، واهللا أعلم – حمبوب ما هو
  سـورة التيــن

  8: آياا 

  سورة التني 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

مث * لقد خلقنا اإلنسان يف أحـسن تقـومي         * وهذا البلد األمني    * وطور سنني   * والتني والزيتون   

فما يكذبك بعد   *  أجر غري ممنون     إال الذين آمنوا وعملوا الصاحلات فلهم     * رددناه أسفل سافلني    

  .أليس اهللا بأحكم احلاكمني * بالدين 

                                                                                                                                                         

دعاء ، ورد ذلك عن ابن عباس من طريق علي بـن أيب             إذا فرغت من صالتك ، فانصب إىل ربك يف ال          -1
طلحة والعويف ، وجماهد من طريق ابن أيب جنيح ، والضحاك من طريق عبيد ، وقتادة من طريق سـعيد                    

    =                . ومعمر 

  . إذا فرغت من جهاد عدوك فانصب يف عبادة ربك ، ورد ذلك عن احلسن من طريق قتادة ، وابن زيد -2  =
 . غت من أمر دنياك ، فانصب يف عبادة ربك ، ورد ذلك عن جماهد من طريق منصور  إذا فر-3

إن اهللا تعاىل ذكره أمر نبيه أن جيعل فراغه         : وأوىل األقوال يف ذلك بالصواب ، قول من قال          : "قال ابن جرير    
به إىل النصب يف عبادته من كل ما كان به مشتغالً من أمر دنياه وآخرته ، مما أدى له الشغل به ، وأمره بالشغل 

، واالشتغال فيما قربه إليه ، ومسألته حاجاته ، ومل خيصص بذلك حاالً من أحوال فراغه دون حال ، فسواء كل 
من صالته كان فراغه ، أو جهاد ، أو أمر دنيا كان به مشتغالً لعموم الشرط يف ذلك من غـري           : أحوال فراغه   

  " .خصوص حال فراغ دون حال أخرى 
 يعين أن لفظ الفراغ والنصب عام ، وما ذكر من التفسري أمثلة هلذا العام ، ولذا ورد عن جماهد يف التفسري وهذا

  .قوالن خمتلفان ، وكالمها من قبيل األمثلة هلذا العموم ، واهللا أعلم 
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  سورة التني

يقسم ربنا : } وهذا البلد األمني* وطور سنني * والتني والزيتون {:  قوله تعاىل - 1-3  

 ؛ )1(بشجريت التني والزيتون ، وفيه إشارة إىل مكان نباما ، وهو الشام موطن كثري من أنبياء بين إسرائيل

  .........................كعيسى ابن مرمي  ويقسم جبل سيناء الذي كلم 

   .)1(ويقسم مبكة اليت جعلها آمنة ، وأمن من فيها.  ، ومنها ومنه أرساله إىل فرعون )2(موسى
                                                 

  :  اختلفت عبارات املفسرين يف تفسري التني والزيتون على أقوال   )1 (
تون الذي يعصر ، وهو قول احلسن من طريق عوف وقتادة ، وعكرمة من طريق التني الذي يؤكل ، والزي -1

احلكم ويزيد وأيب رجاء ، وجماهد من طريق ابن أيب جنيح وخصيف ، وإبراهيم النخعي من طريق محاد ،                   
  . والكليب من طريق معمر 

د أيب عبد اهللا ،     بيت املقدس ، وهو قول كعب األحبار من طريق يزي         : مسجد دمشق ، والزيتون     : التني   -2
 . وقتادة من طريق سعيد ومعمر ، وابن زيد 

 .مسجد بيت املقدس ، وهو قول ابن عباس من طريق العويف : مسجد نوح ، والزيتون : التني  -3
هو الذي يؤكل ، والزيتون هـو  : التني : والصواب من القول يف ذلك عندنا ، قول من قال   : "قال  الطربي    

الزيت ؛ ألن ذلك هو املعروف عند العرب ، وال يعرف جبل يسمى تيناً وال جبـل                 الزيتون الذي يعصر منه     
أقسم ربنا جل ثناؤه بالتني والزيتون، واملراد من الكالم القسم مبنابـت            : يسمى زيتوناً ، إال أن يقول القائل        

 ظاهر الترتيل ،    التني ومنابت الزيتون ، فيكون ذلك مذهباً ، وإن مل يكن على صحة ذلك أنه كذلك داللة يف                 
  " .وال من قول من ال جيوز خالفه ؛ ألن دمشق ا منابت التني ، وبيت املقدس منابت الزيتون 

وهذا الذي قاله السلف يف تفسريهم حق ، ويدل عليه ظاهر الترتيل ؛ ألن اهللا سبحانه عطف على هاتني أمساء              
أماكن نباما ، وهلذا كانت كل األقوال املذكورة        أماكن ، وهذا يشري إىل أن املراد بالقسم هاتان الشجرتان و          

يف التني والزيتون ال خترج عن الشام اليت هي موطن كثري من النبوات، خصوصاً نبوات بين إسرائيل ، ولـذا                    
هذه حمال ثالثة بعث اهللا يف كل واحد منها نبياً مرسالً يف أوىل العزم أصحاب الـشرائع                 : "قال بعض العلماء    

  .الكبار 
  . حمالة التني والزيتون ، ويف بيت املقدس اليت بعث اهللا فيها عيسى ابن مرمي : ول فاأل

  . طور سينني ، وهو طور سيناء الذي كلم اهللا عليه موسى بن عمران : والثاين 
مكة ، وهو البلد األمني الذي من دخله كان آمناً ، وهو الذي أرسل اهللا فيه حممداً صلى اهللا عليه                    : والثالث  
  . لم وس
الذي كلـم اهللا عليـه      :  يعين   –جاء اهللا من طور سيناء      : ويف آخر التوراة ذكر هذه األماكن الثالثة        : قالوا  

، واسـتعلن  -جبل بيت املقدس الذي بعث اهللا منه عيسى   :  يعين   – ، وأشرق من ساعري      -موسى بن عمران    
 ، فذكرهم على الترتيب الوجودي حبسب       -جبال مكة اليت أرسل اهللا منها حممداً        :  يعين   –من جبال فاران    
تفسري ابن كثري ، وانظر " . ( وهلذا أقسم باألشراف ، مث األشرف منه ، مث باألشرف منهما . ترتيبهم يف الزمان 

  ) . التحرير والتنوير: 

ورد عن مجيع السلف تفسريه جببل موسى الذي يف سيناء ، ورد ذلك عن احلسن من طريق عـوف، وكعـب                       )2 (
بار من طريق يزيد أيب عبد اهللا ، وابن عباس من طريق العويف ، وذكره بعضهم باسم مسجد موسى ، ورد                     األح

  . ذلك عن قتادة من طريق هشام ، وابن زيد 
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هذا : } مث رددناه أسفل سافلني* لقد خلقنا اإلنسان يف أحسن تقومي {:  قوله تعاىل - 4-5  

ولكنه أن مل يشكر هذه  . )3(لقد خلقنا اإلنسان يف أعدل خلق وأحسن صورة: ، واملعىن  )2(جواب القسم

النعمة ، فأفسد فطرته ، ودس نفسه ، فإن اهللا سريده إىل النار اليت تغري هذا التقومي احلسن الذي خلقه اهللا 

   .)4(عليه
                                                                                                                                                         

اجلبل ، ورد ذلك عن عكرمة من طريق أيب رجاء، وعمـرو بـن              : الطور  : وفسر بعضهم معىن الطور ، فقال         
يح ، وورد عن عكرمة من طريق النضر ، والكليب ، من طريـق معمـر ،   ميمون ، وجماهد من طريق ابن أيب جن    

  . تقييده باجلبل الذي ينبت 
: وهي لغة احلبشة ، يقولون للشيء احلسن        : "باحلسن ، قال    " سنني"وفسر عكرمة من طريق عمارة وأيب رجاء          

جبل بالشام مبـارك  : "طريق معمر وفسره جماهد من طريق ابن أيب جنيح باملبارك ، وقال قتادة من         " . سينا سينا 
  " . حسن
جبل معروف ؛ ألن الطور هـو       : طور سنني   : وأوىل األقوال يف ذلك بالصواب ، قول من قال          : قال الطربي     

احلـسن أو  : معناه : اجلبل ذو النبات ، فإضافته إىل سينني تعريف له ، ولو كان نعتاً للطور ، كما قال من قال        
  " . وناً ، وذلك أن الشيء ال يضاف إىل نعته لغري علة تدعو إىل ذلك مبارك ، لكان الطور من

 – واهللا أعلم -وهذا الذي قاله الطربي صواب ، غري أنه أن حتتمل بعض هذه األقوال ، فمن فسر باجلبل أراد ،   
اً لفظيـاً  ميكن أن ال يكون تفـسري " جبل بالشام مبارك حسن: "كما أن قول قتادة   . بيان معىن الطور يف اللغة      

لسينني ، ولكنه أراد أن هذا اجلبل الذي يف سيناء مبارك مبا حفه من نزول الرسالة على موسى ، وهو حسن ملا                      
فيه من أما تفسري عكرمة على أن اللفظ بلغة احلبشة ، فبعيد ؛ الختالف اللفظتني ، وليس هذا تعريبها ، لـو                       

لعربية ، لو قيل باتفاق اللغتني يف هذه اللفظ ، ويدلك على       كانت مما وقع للعرب من لغة احلبشة ، وال هي من ا           
سنا : ذلك ما ورد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف نطق اللفظة احلبشية اليت تل على معىن احلسن ، حيث قال         

) 188:   ، واجلهاد 27:  ، ومناقب األنصار 22: كتاب اللباس : صحيح البخاري : انظر . (، وسنه ، وسناه 
  . فأين هذه اللفظة من لفظة سينني ، واهللا أعلم . ذا ورد عنه ، وهي لفظة حبشية مبعىن حسن كل ه

ورد تفسري البلد األمني مبكة عن ابن عباس من طريق العويف ، وكعب األحبار من طريق يزيـد أيب عبـد اهللا ،          )1 (
حلكم وأيب رجاء، وقتادة مـن      واحلسن من طريق عوف ، وجماهد من طريق ابن أيب جنيح ، وعكرمة من طريق ا               

  . طريق سعيد ، وابن زيد ، وإبراهيم النخعي من طريق محاد 
  " .}لقد خلقنا اإلنسان يف أحسن تقومي{: وقع القسم هاهنا : "ورد عن قتادة من طريق سعيد ، قال   )2 (

  = من طريقكذا فسر مجهور السلف ، ورد ذلك عن ابن عباس من طريق ايب رزين، وإبراهيم النخعي  )3 (
محاد ، وأيب العالية من طريق الربيع ، وجماهد من طريق ابن أيب جنيح ، وقتادة من طريق سعيد ومعمر، والكليب من   =

  . طريق معمر 
خلق كل شيء منكبا على     : "، ومن طريق عكرمة     " شبابه أول ما نشأ   : "وورد عن ابن عباس من طريق العويف          

، وميكن أن تكون هـذه أمثلـة        " الشاب القوي اجللد  : "ن طريق احلكم    ، وعن عكرمة م   " وجهه إال اإلنسان  
ألعدل اخللق ، فتكون داخلة يف قول اجلمهور ، وعلى العموم ، فإن تفسري السلف متجه إىل أن أحسن تقـومي          

  .  هو الصورة اجلسدية يف خلق اإلنسان 
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إال الذين آمنوا : ؛ أي } نونإال الذين آمنوا وعملوا الصاحلات فلهم أجر غري مم{:  قوله تعاىل -6  

: وعملوا الصاحلات ، الذين شكروا اهللا على هذا التقومي احلسن بعبادته ، فإم ال يردون إىل أسفل سافلني 

  ............................... ، بل هم أجر غري منقوص ، )1(النار
                                                                                                                                                         

  : اختلف تفسري السلف ألسفل سافلني على أقوال   )4 (
ذل العمر، ورد ذلك عن ابن عباس من طريق عكرمة وأب رزين والعويف ، وعكرمة مـن                 رددناه إىل أر   -1

  . طريق أيب رجاء واحلكم ، وإبراهيم النخعي من طريق محاد ، وقتادة من طريق معمر وسعيد 
 . يف شر صورة ، يف صورة خرتير ، ورد ذلك عن أيب العالية من طريق الربيع بن أنس  -2

  . أرذل العمر ، واحتج لذلك :  سافلني واختار ابن جرير أن أسفل
  . تتمة نقاش هلذا االختالف } ...إال الذين آمنوا {: وسيأيت عند االستثناء يف قوله تعاىل 

  : اختلف السلف يف تفسري هذه اجلملة بناء على اختالفهم يف سابقتها ، وهلم يف ذلك أقوال   )1 (
عملونه يف حال الصحة وهذا تفسري ابن عباس من طريـق  أن الذين آمنوا إذا هرموا يكتب هلم ما كانوا ي  -1

  . عكرمة والعويف ، وإبراهيم النخعي من طريق محاد ، وقتادة من طريق معمر 
أم ال يؤاخذون مبا عملوا يف حال اهلرم ، ورد ذلك عن ابن عباس من طريق أيب رزين ، : وفسر بعضهم  -2

 . وعكرمة من طريق أيب رجاء واحلكم 

 . إال الذين آمنوا ال يردون إىل النار : د واحلسن ورد عن جماه -3

النار ، وأطال يف هذا ، أنا أنقله لـك بطولـه   : وقد ناقش ابن القيم هذه األقوال ، واختار أن أسفل سافلني       
  . لفائدته ، واهللا املوفق 

نهم من أىب ، وذكـر      منهم من أجاب ، وم    : مث ملا كان الناس يف اإلجابة هلذه الدعوة فريقني          " قال ابن القيم    
حال الفريقني ، فذكر حال األكثرين ، وهم املردودون إىل أسفل سافلني ، والصحيح أنه النار، قال جماهـد                   

     =            . واحلسن وأبو العالية 
  .هي النار ، بعضها أسفل من بعض : قال علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه   =

  . أنه أرذل العمر ، وهو مروي عن ابن عباس:  ، وإبراهيم وقال طائفة ، منهم قادة ، وعكرمة ، والكليب  
  : والصواب القول األول ؛ لوجوه   
وإمنا أسفل سافلني هـو سـجني ،   . أن أرذل العمر ال يسمى أسفل السافلني ، ال يف لغة ، وال عرف             : أحدها    

  .الذي هو مكان الفجار ، كما أن علني مكان األبرار 
إىل أرذل العمر بالنسبة إىل نوع اإلنسان قليل جداً ، فأكثرهم ميوت وال يـرد إىل أرذل                 أن املردودين   : الثاين    

  . العمر 
. أن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات يستوون هم وغريهم يف رد من طال عمره منهم إىل أرذل العمر                  : الثالث    

  .فليس ذلك خمتصاً بالكفار ، حىت يستثين منه املؤمنني 
ومنكم من يتـوىف    {:  سبحانه ملا أدرك ذلك مل خيصه بالكفار ، بل جعله اجلنس بين آدم ، فقال                 أن اهللا : الرابع    

قسماً متوىف قبل : ، فجعلهم قسمني ] 5: احلج [} ومنكم من يرد إىل أرذل العمر لكيال يعلم من بعد علم شيئا 
  . الكرب ، وقسماً مردوداً إىل أرذل العمر ، ومل يسمه أسفل سافلني 
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...........................................................................................  

   .)1(وال حمسوب ، وال منقطع

                                                                                                                                                         

وهو سبحانه قابل بني جزاء هؤالء وجـزاء        . أنه ال حتسن املقابلة بني أرذل العمر وبني جزاء املؤمنني           : مس  اخلا  
  . أهل اإلميان ، فجعل جزاء الكفار أسفل سافلني ، وجزاء املؤمنني أجراً غري ممنون 

رهم ، ويستلزم تفسريها أن قول من فسر بأرذل العمر يستلزم خلو اآلية عن جزاء الكفار وعاقبته أم         : السادس    
بأمر حمسوس ، فيكون قد ترك اإلخبار عن املقصود األهم ، وأخرب عن أمر يعرف باحلس واملشاهدة ، وف ذلك 

  . هضم ملعىن اآلية ، وتقصري ا عن املعىن الالئق ا 
رده إىل . معـاده   خلقه يف أحسن تقومي ، و     : أنه سبحانه ذكر حال اإلنسان يف بدئه ومعاده ، فمبدؤه           : السابع    

وهذا مواقف لطريقة القرءان وعادته يف ذكر مبدأ العبد ومعـاده ، فمـا         . أسفل سافلني أو إىل أجر غري منون        
  ألرذل العمر وهذا املعىن املطلوب املقصود إثباته واالستدالل عليه ؟ 

  . ره ، والتكليف البعيد له أن أرباب القول األول مضطرون إىل خمالفة احلس ، وإخراج الكالم عن ظاه: الثامن   
  . إن الذي يرد إىل أرذل العمر هم الكفار دون املؤمنني ، كابروا احلس : فإم إن قالوا   
من النوعني من يرد إىل أرذل العمر احتاجوا إىل التكليف لصحة االستثناء ، فمنهم من قدر ذلك بأن : وإن قالوا   

هلم إذا ردوا إىل أرذل العمر ، بل جتري عليهم أعماهلم اليت كانوا             الذين آمنوا وعملوا الصاحلات ال تبطل أعما      
  . يعملوا يف الصحة 

  . فهذا ، وإن كان حقاً ، فإن االستثناء إمنا وقع من الرد ال من األجر والعمل   
ال وملا علم أرباب هذا القول ما فيه من التكلف ، حض بعضهم الذين آمنوا وعملوا الصاحلات بقراءة القرءان                   

     =              .  يرد إىل أرذل العمر 
   

  :  وهذا ضعيف من وجهني   =
  .قارئهم وأميهم : أن االستثناء عام يف املؤمنني : أحدمها  
  . وأنه ال دليل على ما أدعوه ، وهذا ال يعلم باحلسن ، وال خرب جيب التسليم له يقتضيه ، واهللا أعلم   
سان خبلقه يف أحسن تقومي ، وهذه النعمة توجب عليـه أن يـشكرها   أنه سبحانه ذكر نعمته على اإلن : التاسع    

باإلميان ، وعبادته وحده ال شريك له ، فينقله حينئذ من هذه الدار إىل أعلى عليني ، فإذا مل يؤمن به ، وأشرك به 
 مـن   ، وعصى رسله ، نقله منها إىل أسفل سافلني ، وبدله بعد هذه الصورة اليت هي يف أحسن تقومي ، صورة                    

  .فتلك نعمته عليه ، وهذا عدله فيه، وعقوبته على كفرانه نعمته . أقبح الصور يف أسفل سافلني 
إال الذين آمنوا وعملوا الصاحلات هلم أجر غري * فبشرهم بعذاب أليم {: أن نظري هذه اآلية قوله تعاىل : العاشر   

 املستثنون هناك ، واألجر املمنون هنـاك هـو          ، فالعذاب األليم هو أسفل سافلني ، واملستثنون هنا هم         } ممنون
  ) . 33-31: ص (التباين يف أقسام القرآن " . املذكور هنا ، واهللا أعلم

أن : وقد ذكر الطاهر بن عاشور يف اآلية فهماً جديداً استنبطه ، وهو فهم قوي تدل عليه النصوص ، وملخصة                    
وأن الرد إىل أسفل سافلني للكفار، وذلك ببعده عن فطرته          أحسن تقومي هي الفطرة اليت فطر اهللا الناس عليها ،           
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فأي شيء جيعلك أيها اإلنسان بعد هذا البيان : ؛ أي } فما يكذبك بعد بالدين{:  قوله تعاىل -7

 ، وقد وضحت دالئل صدقة ؟ أو من يكذبك يا حممد صلى اهللا عليه وسلم )1(ال تصدق بيوم ا حلساب

  . ؟ )1(ببعد هذا البيان بيوم احلسا

                                                                                                                                                         

ما من مولـود إال     : "وكفره باهللا ، إال الذين آمنوا فاستقاموا على ما فطروا عليه ، واستدل لفهمه هذا حبديث                 
وهو فهم سديد ، يتناسب مع املراد من سياق األقسام الواردة يف النبـوات ، فتأملـه                 ..." يولد على الفطرة    

  .ربه ، واهللا املوفق واهلادي إىل سواء السبيل واعت
  : على أقوال " ممنون"ورد اختالف بني السلف يف تفسري   )1 (

  .غري منقوص ، وهو قول ابن عباس من طريق علي بن أيب طلحة  -1
 . غري حمسوب ، وهو قول جماهد من طريق ابن جريج وابن أيب جنيح ، وإبراهيم النخعي من طريق محاد  -2

  . غري مقطوع -3

فلهم أجر غري منقوص ، كما كان له أيـام       : وأوىل األقوال يف ذلك بالصواب ، قول من قال          : "قال الطربي   
  : إذا كان ضعيفاً ، ومنه قول الشاعر : حبل منني : صحته وشبابه ، وهو عندي من قوهلم 

  ما يف عطائهم من وال ســر  اعطوا هنيدة حيدوها مثانيــة   
  " .قص ، وال خطأأنه ليس فيه ن: يعين   
، وهو حمتمل ملا قيل من هـذه التفاسـري، ويكـون            " ممنون"وسبب هذا االختالف االشتراك اللغوي يف لفظ          

  .االختالف فيه راجعاً إىل أكثر من معىن ، واهللا أعلم 
  : قولني " الدين"أورد الطربي يف تفسري   )1 (

  . احلساب ، وذلك عن عكرمة من طريق النضر بن عريب: األول   
وأوىل القولني يف ذلك بالصواب، قول من قال        : "حكم اهللا ، عن ابن عباس من طريق العويف ، مث قال             : والثاين    
اجلزاء واحلـساب ،    : اجلزاء واحلساب ، وذلك أن أحد معاين الدين يف كالم العرب          : الدين يف هذا املوضع     : 

فما : ن احلكم يف كالمهم ، إال أن يكون مراداً بذلك    ، وال أعرف يف معاين الدي     " كما تدين تدان  : "ومنه قوهلم   
  ".يكذبك بعد بأمر اهللا الذي حكم به عليك أن تطيعه فيه ، فيكون ذلك

ما كان ليأخذ أخاه يف دين      {: حيتمل أن ابن عباس فسر الدين هنا بالشريعة ، وهي حكم اهللا ، ومنه قوله تعاىل                   
طربي قد فسره ذا املعىن يف هذه اآلية ، وهو ما أشار إليـه يف               يف حكمه ، وال   : ؛ أي   ] 76: يوسف  [} امللك

فمن يكذبك بعد هذا البيان حبكم اهللا الذي        : توجيه ما روي عن ابن عباس ، ويكون املعىن على قول بن عباس              
أنزله عليك ، وهذا معىن حمتمل ، وإن كان األول أنسب منه للسياق، وعليه فهو أرجح ، ذا يكون اخلـالف          

  . ، ويكون اخلالف فيه راجعاً ملعنيني حمتملني " الدين"بب االشتراك اللغوي يف لفظ بس
فمـن  : وحيتمل أن ابن عباس أراد باحلكم القضاء ، وكأنه اعترب يف هذا التفسري اآلية بعدها ، ويكون املعـىن                    

  . علم يكذبك يا حممد بعد هذا البيان يف حكم اهللا وقضائه ، وهو أحكم احلاكمني ، واهللا أ
  : ومما يالحظ يف ترجيح الطربي أمران   
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أليس اهللا العامل بعباده بأحكم من فصل بني : ؛ أي } أليس اهللا بأحكم احلاكمني{:  قوله تعاىل -8

  . ؟ ، واهللا أعلم )2(عباده وقضى بينهم ، فال يظلمهم ، وال جيور عليهم
  سورة العلق
  19: آياا 

  سـورة العلـق

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  

علم * الذي علم بالقلم * أقرأ وربك األكرم * اإلنسان من علق خلق * اقرأ باسم ربك الذي خلق 

أرءيت الذي ينهى * إن إىل ربك الرجعى * إن راءه استغىن * كال إن اإلنسان ليطغى * اإلنسان ما مل يعلم 

                                                                                                                                                         

أنه رجح قول التابعي تلميذ ابن عباس على قول شيخه الصحايب ابن عباس ، وهذا يشعر بأن الطربي                  : األول    
جيعل مفسري السلف يف التفسري يف طبقة واحدة عند الترجيح ، وال يقدم قول فالن ألنه من الصحابة ، وهذا                    

ليه ، وإن كان يف بعض املواطن يقدم قول الصحابة وينبه على ترجيحه لقـوهلم ؛ ألـم                  املنهج هو الغالب ع   
  . الصحابة العاملني بالترتيل ، وهذا منهج حيتاج إىل استقراء ودراسة 

، أال يكفي ورود تفسري هذه اللفظة عـن         ... وال أعرف من معاين الدين يف كالمهم        : أن الطربي قال    : الثاين    
  ! ن عباس ، وهو عريب حيتج بعربيته ؟حرب األمة اب

ومن جعل اخلطاب للرسول صلى اهللا عليه       . هذا مقتضى تفسري جماهد والكليب ، حيث جعال اخلطاب لإلنسان             )1 (
وأوىل األقوال يف ذلك : "وقد اختاره الطربي ، فقال . فمن الذي يكذبك بعد هذا البيان بالدين : وسلم فاملعىن 

فمن يكذبك يا محد بعـد      : ، ووجه تأويل الكالم إىل      " من"معىن  " ما"معىن  : من قال   عندي بالصواب ، قول     
   " . بطاعة اهللا ، وجمازاته العباد على أعماهلم : بالذي جاءك من هذا البيان من اهللا بالدين ؛ يعين 

            =    
  

وقد سبق مثله يف    " ما" معروف يف    على معناها بل تأويل ، والثاين معىن      " ما"ومها قوالن حمتمالن ، واألول يبقى         =
  .سورة الشمس وغريها 

على معىن االستفهام ، ومعىن املوصـولية ،  " ما"ولذا ميكن أن يقال سبب االختالف االشتراك اللغوي يف داللة             
  . ومن مث يكون االختالف راجعاً إىل معنيني حمتملني ، واهللا أعلم 

  " .بل ، وأنا على ذلك الشاهدين: " عليه وسلم أنه كان إذا قرأها قال ورد يف مرسل قتادة عن النيب صلى اهللا  )2 (
وكذا ورد عـن    " . سبحانك اللهم ، وبلى     : "وورد كذلك عن ابن عباس من طريق سعيد بن جبري أنه يقول               

ك من بلى، وأنا على ذل: ، قال } أليس اهللا بأحكم حلاكمني{: كان قتادة إذا تال : "قتادة من طريق معمر ، قال 
؟ ] 40: القيامـة   [} أليس ذلك بقدر على أن خيشى املوتى      {: الشاهدين ، أحسبه كان يرفع ذلك ، وإذا قرأ          

  " . آمنت باله ، ومبا أنزل : قال ] 50: املرسالت [} فبأي حديث بعده يؤمنون{: بل ، وإذا تال : قال 
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أمل يعلم بأن * أرءيت إن كذب وتوىل * أو أمر بالتقوى * أرءيت إن كان على اهلدى * عبداً إذا صلى * 

كال ال * سندع الزبانية * فليدع نادية * ناصية كاذبة خاطئة * كال لئن مل ينته لنسفعا بالناصية * ى اهللا ير

  .تعطه واسجد واقترب 

  سورة العلق

آياا اخلمس األوىل أول ما نزل من القرآن على النيب صلى اهللا عليه وسلم وكان ذلك يف غار 

  . حراء 

* اقرأ وربك األكرم * خلق اإلنسان من علق * ي خلق اقرأ باسم ربك الذ{:  قوله تعاىل - 1-5

يأمر بنا تبارك وتعاىل نبيه األمي صلى اهللا عليه وسلم أن يتلو : } علم اإلنسان ما مل يعلم* الذي علم بالقم 

  .اقرأ مستعيناً ومستفتحاً باسم ربك الذي خلق كل شيء : ما أنزله عليه ، وهي هذه اآليات ، فيقول له 

خلق اإلنسان من الدم املتجمد العالق بالرحم ، مث كرر األمر :  خلق اإلنسان فقال مث بني أصل

اقرأ وربك املتصف بكمال الكرم ، ومن كرمه أن علم اإلنسان الكتابة بالقلم : بالقراءة اهتماماً ا ، فقال 

  . ، فحفظ به علومه ، ومن كرمه أنه علم اإلنسان علوما كان جيهلها

ما : ؛ أي }إن إىل ربك الرجعى* إن راءه استغىن * كال إن اإلنسان ليطغى {:  قوله تعاىل - 6-8

   .)1(هكذا ينبغي أن يكون اإلنسان ، أن ينعم عليه ربه بتسوية خلقه وتعليمه ما ال يعلم ، مث يكفر ويطغى

ليه ، إن اإلنسان الكفار ليتجاوز احلد ، ويعصي ربه ؛ ألجل أنه رأى يف نفسه الغىن مبا أنعم اهللا ع

  .فاستغىن عن ربه ، وملا كان منه ذلك ، هدده اهللا بأن مرده ومصريه إليه ، فليس له عن ربه مفر وال ملجأ 

نزلت هذه اآليات يف أيب جهل : } عبداً إىل إذا صلى*أرءيت الذي ينهى {:  قوله تعاىل -9-10

 ، )2(لف ليطأن رقبته، وهو يصليملا ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن الصالة يف املسجد احلرام وح

أعلمت أيها املخاطب عن خرب الذي ينهى حممداً صلى اهللا عليه وسلم عن الصالة يف املسجد : فقال تعاىل 

  .احلرام ، أمل يعلم بأن اهللا يراه ، فيخاف سطوته وعقابه ؟

يها ؛ أي ك أريت أ} أو أمر بالتقوى* أرءيت إن كان على اهلدى {:  قوله تعاىل -11-12

املخاطب إن كان حممداً على االستقامة والسداد يف أمر صالته ؟ ، أو كان أمراً باتقاء اهللا ، واخلوف منه ؟ 

  ! .، أيصح أن ينهى عن ذلك ؟
                                                 

  . يف هذا املوضع " كال"كذا فسر الطربي ، لفظ   )1 (
أن النهاي أبو جهل ،     : رواية بذلك عن ابن عباس من طريق عكرمة ، وجماهد من طريق ابن أيب جنيح                وردت ال   )2 (

  . عن قتادة من طريق سعيد ومعمر " ألطأن عنقه: "وورد قوله 
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والواقع أن هذا الكافر ينهاه ، وهذا تعجيب من حاله ، إذ كيف ينهى من كان ذه الصفة من 

  !.اهلدى واألمر بالتقوى ؟

أرأيت أيها : ؛ أي } أمل يعلم بأن اهللا يرى* أرءيت إن كذب وتوىل {: اىل  قوله تع-14 -13

املخاطب إن كان هذا الناهي مكذباً باهللا ، ومعرضاً عنه ؟ ، أيعمل هذه األعمال ، ومل يوقن بأن اهللا مطلع 

  ! .عليه ، بصري به ، ويعلم مجيع أحواله ؟

ليس : ؛ أي } ناصية كاذبة خاطئة* ناصية كال لئن مل ينته لنسفعا بال{:  قوله تعاىل -15-16

األمر كما قال وفعل هذا الناهي ، فإنه ال يقدر على إنفاذ ما أراد ، مث يقسم ربنا على أن هذا العبد الناهي 

 واملراد ا صحاا –إن مل يترك أعماله هذه وينتهي عنها ليأخذنه جمذوباً من مقدمة رأسه ، وهذه الناصية 

  . أ والذنب ، والكذب يف القول  يصدر عنها اخلط–

ملا ى أبو جهل النيب صلى اهللا عليه : } سندع الزبانية* فليدع نادية {:  قوله تعاىل -17-18

عالم يتهددين حممد، وأنا أكثر أهل : "وسلم ، انتهره رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فقال أبو جهل 

 أهل جملسه الذين ينتصر م ، فإنه إن فعل ، فإننا سندعو هلم فليدع أبو جهل:  ، فقال اهللا )1(}الودي نادياً

  . مالئكة العذاب ، الذي يدفعوم إىل العذاب دفعا شديداً 

ليس األمر كما يظن أبو جهل فيما : ؛ أي } كال ال تطعه واسجد واقترب{:  قوله تعاىل -19

 يه إياك عن الصالة، بل استجد هللا ، قال من اعتزازه بكثرة ناصريه ، فال تسمع له وال ختف منه يف

  . ، واهللا أعلم )2(وتقرب إليه بكثرية الصالة له
  ســورة القــدر

  5: آياا 

  سورة القدر

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

ترتل املالئكة والروح * ليلة القدر خري من ألف شهر * وما أدراك ما ليلة القدر * إن أنزلناه يف ليلة القدر 

  .سالم هي حىت مطلع الفجر *  من كل أمر فيها بإذن رم

  سورة القدر

                                                 

  . وردت الرواية بذلك عن ابن عباس من طريق عكرمة والوليد بن العيزار ، وعن أيب هريرة من طريق أيب حازم   )1 (
  ..." .أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد: "ه اآلية فيها إشارة إىل قوله صلى اهللا عليه وسلم هذ  )2 (
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ليلة القدر خري من * وما أدراك ما ليلة القدر * إنا أنزلناه يف لليلة القدر {:  قوله تعاىل - 1-3  

 يف ليلة عظيمة )1(خيرب ربنا أنه أنزل القرآن مجلة واحدة من اللوح احملفوظ إىل السماء الدنيا: } ألف شهر

   . )2( شهر رمضان ، وهي ليلة القدر اليت تقدر فيها مقادير السنة القادمةمباركة من ليايل

وما أشعرك وأعلمك ما ليلة القدر : مث استفهم على طريق التفخيم والتعظيم هلذه الليلة ، فقال 

  .)3(هذه ؟ ، مث أخرب عن فضلها وعظمها بأا تعدل عمل ألف شهر ملن قامها إمياناً واحتسابا

سالم هي حىت مطلع * ترتل املالئكة والروح فيها بإذن رم من كل أمر {عاىل  قوله ت- 4-5

هذا من بيان فضل تلك الليلة ، وهو أن أهل السماء من املالئكة ، ومعهم الروح، وهو جربيل : } الفجر

 من قضائه على املشهور ، يرتل منهم من إذن اهللا له بالرتول إىل األرض يف هذه الليلة، ومعهم ما أمر اهللا به

من رزق ، وأجل ، ووالدة ، وغريها ، وهذه الليلة هي خري كلها ، فهي ساملة من الشر : يف هذه السنة 

  .واهللا أعلم  . )4(كله من أوهلا إىل طلوع الصبح
  سورة البينة 
8: آياا 

                                                 

صح تفسري هذا اإلنزال عن ابن عباس ، وانظر الرواية عنه من طريق عكرمة وحكيم بن جبري وسعيد بن جبري ،   )1 (
در إىل السماء الدنيا، فكان مبواقع النجوم ،        أنزل القرآن مجلة واحدة يف ليلة الق      : "قال يف رواية سعيد بن جبري       

وقال الذين كفروا لوال نزل عليه القرآن مجلة واحدة       {: فكان اهللا يرتله على رسوله بعضه يف إثر بعض ، مث قرأ             
  ] ".32: الفرقان [} كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيال

سن من طريق ربيع بن كلثوم ، ومساها جماهد من          ورد ذلك عن سعيد بن جبري من طريق حممد بن سوقة ، واحل              )2 (
  . ليلة احلكم : طريق ابن أيب جنيح 

وأشبه األقوال يف ذلـك بظـاهر       : "ورد يف هذا حديث باطل ، فيه أن ملك بين أمية ألف شهر ، قال الطربي                   )3 (
 وأما األقوال األخـر  عمل يف ليلة القدر خري من عمل ألف شهر ، ليس فيها ليلة القدر،        : الترتيل قول من قال     

وانظر كذلك تفـسري    ". فدعاوى معان باطلة ، ال داللة عليها من خرب ، وال قعل ، وال هي موجودة يف الترتيل                 
  . ابن كثري فإنه نقد هذا األثر 

ورد التفسري بذلك عن قتادة من طريق معمر وسعيد ، وجماهد من طريق جابر ، وابن زي ، وعبد الرمحن بن أيب     )4 (
   . ليلى
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  سورة البينة

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  

رسول من اهللا يتلوا صحفاً * ني حىت تأتيهم البينة مل يكن الذين كفروا من أهل الكتاب واملشركني منفك

وما أمروا إال * وما تفرق الذين أتوا الكتاب إال من بعد ما جاءم البينة * فيها كتب قيمة * مطهرة 

إن الذين كفروا * ليعبدوا اهللا خملصني له الدين حنفاء ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة وذلك دين ا لقيمة 

أن الذين آمنوا وعملوا * املشركني يف نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر الربية من أهل الكتاب و

جزاؤهم عند رم جنات عدن جترى من حتتها األار خالدين فيها أبدا * الصاحلات أولئك هم خري الربية 

  . رضي اهللا عنهم ورضوا عنه ذلك ملن خشي ربه 

  سورة البينة

* ن كفروا من أهل الكتاب واملشركني منفكني حىت تأتيهم البينةمل يكن الذي{:  قوله تعاىل - 1-3

مل يكن هذان الصنفان من الذين : يقول اهللا تعاىل : } فيها كتب قيمة* رسول من اهللا يتلوا صحفاً مطهرة 

 حىت )1(كفروا ، وهم أهل الكتاب من اليهود والنصارى ، ومشركو العرب منفصلني عن كفرهم وتاركيه

مة الواضحة من اهللا ، وهي إرسال الرسول اخلامت صلى اهللا عليه وسلم الذي يقرأ عن ظهر تأتيهم العال

  . قلب ما يف الصحف املطهرة من املكتوب املستقيم فيها الذي ال خطأ فيه ، وهو القرآن 

وهذا حكاية حلاهلم يف ذلك الزمان ؛ ألم كانوا ينتظرون بعث نيب آخر الزمان ، ولكنهم ملا بعث   

  . } وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إال من بعد ما جاءم البينة{: رقوا فيه ، كما سيأيت يف قوله تعاىل افت

                                                 

ولكنهم مل يبينوا أن ذلك     .  قال ذلك جماهد من طريق ابن أيب جنيح وقتادة من طريق معمر وسعيد ، وابن زيد                   )1 (
اخلرب كان حكاية حلال أولئك القوم ، وال بد من تقدير ذلك وإال كان يف اخلرب ختتلف ؛ ألم مل ينفكوا مجيعهم                      

  ).التحرير والتنور: انظر . (بينة عن الكفر ، بل بقي عليه كثري منهم بعد جميء ال
وقد ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية تأويالت آخر ، وهو أن اهللا ال خيليهم وال يتركهم سدى ، فهو ال يفكهم حىت          

دقـائق  : انظر ] . (36: القيامة [} أحيسب اإلنسان أن يترك سدى{: يبعث إليهم رسوالً ، وهذا كقوله تعاىل    
  ) .6/293: التفسري 

  . م أن هذه اآلية من أصعب اآليات يف التفسري ، واهللا املستعان واعل  
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مل يتفرق : ؛ أي } وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إال من بعد ما جاءم البينة{:  قوله تعاىل -4  

 إليهم ، وهم قد عرفوه ، كما  يف أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم إال بعد أن جاءهم وبعث)1(أهل الكتاب

، فكروا به جحوداً، وآمن به بعضهم ، وقد ] 89: البقرة [} فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به{: قال تعاىل 

  .كانوا قبل أن يبعث غري متفرقني يه ، فهم يعرفون صفته 

ة ويؤتوا الزكاة وما أمروا إال ليعبدوا اهللا خملصني له الدين حنفاء ويقيموا الصال{:  قوله تعاىل -5  

من عبادة اهللا : وما أمر اهللا اليهود والنصارى يف القرآن إال مبا هو يف كتبهم : ؛ أي } وذلك دين القيمة

وحده وامليل عن الشرك ، وإقامة الصالة ، وإخراج زكاة أمواهلم ، وذلك املأمور به هو الدين املستقيم 

  .  الرسول املرسل إليهم الذي ال اعوجاج فيه ، وذلك مما يدل على صدق هذا

إن الذين كفروا من أهل الكتاب واملشركني يف نار جهنم خالدين فيها أولئك {: قوله تعاىل -6  

إن هذين الفريقني من الذين كفروا فيجحدوا نبوة حممد صلى اهللا عليه وسلم : ؛ أي } هم شر الربية

ا ، وال ميوتون فيها ، مث وصفهم بأم شر من سيدخلون نار جهنم وميكثون فيها أبد اآلباد ، ال خيرجون منه

  .برأه اهللا وخلقه 

جزاؤهم عند * إن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات أولئك هم خري الربية {:  قوله تعاىل - 7-8  

؛ } رم جنات عن جتري من حتتها األار خالدين فيها أبدا رضى اهللا عنهم ورضوا عنه ذلك ملن خشى ربه

ثاين ، وهم الذين آمنوا بالبينة وعملوا األعمال الصاحلات اليت تقرم إىل اهللا ، وهؤالء ملا ذكر الصنف ال

هم خري من براه اهللا وخلقه ، وسيكون ثوام من تلك البساتني اليت هي حمل إقامة ال حتول عنها ، وهي 

ؤالء هم الذين اليت تسمى جنات عدن ، واليت جترى أارها على سطح أرضها بدون أخاديد حتدها ، وه

رضى اهللا عنهم مبا أطاعوه يف الدنيا، ورضوا عنه مبا أعطاهم من النعيم الذي ال حيصل إال ملن خاف ربه يف 

  . الدنيا وأحبه وعظمه، واهللا أعلم 

  
  سورة الزلزلة
  8: آياا 

  سورة الزلزلة

                                                 

 مل يذكر املشركني ألم كانوا يف هذه املسألة تبع ألهل الكتاب ، فلم يكن عندهم من خرب شـيء ، وكـانوا                        )1 (
الزمان ، إذا خرج نيب آخر : "يتلقفون ذلك منهم ، ومن ذلك ما كان يتهدد به يهود املدينة األنصار ، فيقولون 

  .واهللا أعلم " . قتلناكم قتل عاد 
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

بأن * يومئذ حتدث أخبارها *  وقال اإلنسان ما هلا *وأخرجت األرض أثقاهلا * إذا زلزلت األرض زلزاهلا 

ومن يعمل * فمن يعمل مثقال ذرة خرياً يره * يومئذ يصدر الناس أشتاتا لريوا أعماهلم * ربك أوحى هلا 

  .مثقال ذرة شراً يره 

  سورة الزلزلة

ان ما هلا وقال اإلنس* وأخرجت األرض أثقاهلا * إذا زلزلت األرض زلزاهلا {:  قوله تعاىل - 1-5  

إذا حركت األرض حركة شديدة ، : يقول اهللا تعاىل : } بأن ربك أوحى هلا* يومئذ حتدث أخبارها * 

ما :  ، صاروا فوقها ، وقال الناس )1(واضطربت لقيام الساعة ، وأخرجت األرض ما يف بطنها من املوتى

  . .لألرض ؟ ملاذا اضطربت وارجتت 

 ؛ ؛ ألن اهللا أعلمها )3( عن الذي عمل عليه من خري وشر)2(يف هذا اليوم تتكلم األرض وخترب  

  .وأمرها ذا التحديث 

* فمن يعمل مثقال ذرة خرياً يره * يومئذ يصدر الناس أشتاتاً لريوا أعماهلم {:  قوله تعاىل - 6-8  

 من يوم حتصل هذه الزلزلة وما بعدها من األهوال، يرجع الناس: ؛ أي } ومن يعمل مثال ذرة شراً يره

موقف احلساب متفرقني ، لينظروا إىل أعماهلم وما جازاهم اهللا به ، باحملسن يرى ما أعده اهللا من النعيم ، 

فمن يعمل يف الدنيا أي عمل خري ، : واملسيء يرى ما أعده اهللا له من العذاب ، ولذا قال مرغباًَ ومرهبا 

                                                 

 كذا ورد عن ابن عباس من طريق عكرمة والعويف ، وجماهد من طريق ابن أيب جنيح ، ويشبه أن يكون هذا مثاالً   )1 (
وألقت ما فيهـا    {: ملا خترجه األرض ، فإنه قد ورد أا خترج كنوزها ، وقد سبق مثل هذا يف تفسري قوله تعاىل                  

  ] .4: االنشقاق [} وختلت

  .  هذا التحدي على احلقيقة، وقد ورد ذلك عن ابن مسعود من طريق سعيد بن جبري   )2 (
 ورد ذلك عن جماهد من طريق ابن أيب جنيح ، وسفيان الثوري من طريق مهران ، وابن زيد، وقد ورد يف ذلك                        )3 (

:  اهللا صلى اهللا عليه وسلم هـذه اآليـة           قرأ رسول : "حديث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ، قال أبو هريرة            
فإن من أخبارها أن تشهد     : قال  . اهللا ورسول أعلم    : أتدرون ما أخرباها؟ قالوا     : قال  } يومئذ حتدث أخبارها  {

رواه " . عمل كذا وكذا يوم كذا وكذا ، فهذه أخبارهـا : على كل عبد وأمة مبا عمل على ظهرها ؛ أن تقول        
  .أمحد والنسائي والترمذي 
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 من عمل يف الدنيا عمل شر ، ولو كان يف ولو كان يف الصغر وزن ذرة ، فإنه سيلقي حسن جزائه ، وكذا

  .)1(الصغر وزن ذرة ، فإنه سيلقى سوء عقابه ،          واهللا أعلم
  سورة العاديات

  11: آياا 

  سورة العاديات

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

سان إن اإلن* فوسطن به مجعا * فأثرن به نفعا * فاملتغريات صبحا * فاملوريات قدحا * والعاديات ضبحا 

وحصل * أفال يعلم إذا بعثر ما يف القبور * وإنه حلب اخلري لشديد * وإنه على ذلك لشهيد * لربه لكنود 

  .إن رم م يومئذ خلبري * ما يف الصدور 

  سورة العاديات

فأثرن به نفعا * فاملغريات صبحا* فاملوريات قدحا * والعاديات ضبحا {:  قوله تعاىل - 1-5  

يصدر عنها صوت يتردد يف احلنجرة :  يقسم ربنا باخليل اليت جترى وهي حتمحم ؛ أي :} فوسطن به مجعا*

   )1( ، ويتوقد شرر النار من شدة احتكاك أقدامها باحلصى)2(من شدة اجلري

  

                                                 

كذا ورد عن ابن عباس من طريق علي بن أيب طلحة ، وورد تفسري آخر عن حممد بن كعب القرظي من طريق                        )1 (
أن الكافر الذي يعمل اخلري يف الدنيا يرى ثوابه يف الدنيا ، واملسلم الذي يعمل الشر يف الدنيا : "عمرو بن قتادة 

    =            " .يرى عقابه يف الدنيا
تفسري األول ؛ إال أن كان املراد ختصيص هذه اآلية ذا النوع من العقاب ، وإن مل يكن ، فإنه       وهذا ال خيالف ال     =

واملعروف أن جمازاة الدنيا إذا مل تكف، فإن اهللا يكمل هلـا            . أشار إىل اازاة اليت تكون على األعمال يف الدنيا          
 يأكل مع النيب صلى اهللا عليـه وسـلم ،           كان أبو بكر  : "احلساب يف اآلخرة ، ويشهد هلذا ما روى أنس قال           

، فرفع أبو بكر يـده ،       } ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره     * فمن يعمل مثقال ذرة خرياً يره       {: فرتلت هذه اآلية    
يا أبا بكر ، ما رأيت يف الدنيا ممـا      : يا رسول اهللا ، إين أجزى مبا عملت من مثقال ذرة من شر ؟ فقال                : وقال  

  .واهللا أعلم " . ر الشر ، ويدخر لك مثاقيل ذر اخلري حىت توافاه يوم القيامةتكره ، فبمثاقيل ذ
  . اختلف السلف يف املراد ذا القسم ، واملالحظ أن ما بعده معطوف عليه ، فيكون من جنسه   )2 (

 رجاء  أا اخليل ، وهو قول ابن عباس من طريق العويف وجماهد وعطاء ، وعكرمة من طريق أيب                : والقول األول     
، وعطاء بن أيب رباح من طرق ابن جريج وواصل ، وجماهد من طريق ابن أيب جنيح ، وقتادة من طريق معمـر                       

وإن كانت السورة مكية ، ففيهـا       . وسعيد ، وسامل من طريق سعيد بن أيب عروية ، والضحاك من طريق عبيد               
  .اإلشارة إىل اجلهاز 
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   ،  فتصعد الغبار من شدة        )2(وهي جتري ، فتغري وتدخل أرض العدو يف أول النهار

   .)2(سط مجع العدو، فتصري هذه اخليل يف و)1(اجلري

                                                                                                                                                         

واإلبل اليت تضبح بصوا ، وقيل هي إبل احلجاج ، فتوري الشرر            : ل  أنه اإلبل ، ويكون التأوي    : القول الثاين     
. بشدة جريها على احلصى ، فتدفع مسرعة يف سريها إىل مزدلفة ، فتثري الغبار ، فتتوسط مزدلفة ، وهي مجـع                      

 بن ابن مسعود من طريق إبراهيم النخعي وجماهد ، وعلي بن أيب طالب من طريق سعيد     : وقد فسرها بأا اإلبل     
  .جبري عن ابن عباس ، وإبراهيم النخعي من طريق منصور ، وعبيد بن عمري من طريق عمرو بن دينار 

وقد أنكر بعضهم أن تكون اإلبل ؛ ألن الضبح إمنا يكون من اخليل ، وهذا فيه نظر ؛ ألن ثبوت هذا التفـسري                      
 ، وهم أعلم ا من املنكـرين مـن          عن هؤالء السلف يدل على صحة هذا اإلطالق يف اللغة ؛ ألم من أهلها             

املتأخرين عليهم ، وأما حماولة ختريج قوهلم على أن مرادهم تفسري الضبح بالضبع، وهو مد العنق يف الـسري ،                    
  . على أسلوب القلب بني يف تفسريهم ، ومن مث فإن الصواب أن حيكى هذا لغة ، واهللا أعلم 

  : أقوال  اختلف السلف يف تفسري املوريات ، على   )1 (
اخليل توري النار حبوافرها ، ورد ذلك عن عكرمة من طريق أيب رجاء ، والكليب من طريق معمـر ،                    : األول    

  . وعطاء من طريق واصل ، والضحاك من طريق عبيد 
  . وورد عن قتادة من طريق معمر وسعيد تفسري اإليراء من اخليل بأن يهيجن احلرب بينهم وبني عدوهم  
قاتلون الذين يرون النار بعد انصرافهم من احلرب ، ورد ذلك عن ابن عباس من طريق سعيد بن جبري امل: الثاين   
 .  
  . األلسنة ، ورد ذلك عن عكرمة من طريق مساك بن حرب : الرابع   
اإلبل تنسف مبناسفها احلصى ، ورد ذلك عن ابن مسعود من طريق إبراهيم النخعي ، وهو مقتـضى           : اخلامس    

     =                 . تفسري علي

إن اهللا تعاىل ذكر أقسم باملوريات، اليت تـروي         : وأوىل األقوال ف ذلك بالصواب ، أن يقال         : "قال الطربي     =
 يوري باملنطق، والرجال يورون – مثالً –النريان قدحاً ، فاخليل تروي حبوافرها والناس يروا بالزند ، واللسان          

ج احلرب بني أهلها إذا التقت يف احلرب، ومل يضع اهللا داللة على أن املراد                ، وكذلك اخليل ي    - مثالً   –باملكر  
  " . من ذلك بعض دون بعض ، فكل ما أورت النار قدحاً ، فداخلة فيما أقسم به ، لعموم ذلك بالظاهر

لعطف بالفاء  وهذا احلمل على العموم فيه نظر ، لوجود الداللة على أن املراد باملوريات عني املراد بالعاديات؛ ل                  
يدل على تفريع ما بعدها عن الذي قبلها ، وتسببه عنه ، وإذا كان ذلك كذلك ، فـإن الـصحيح أن هـذه                        

 فإنه ألصق باخليل    – كما ذكر الطربي     –األوصاف يف اخليل ، وإن كانت املذكورات يشملها وصف املوريات           
  . حبوافرها أوضح ، واهللا أعلم من اإلبل وغريها ، ذلك أن الضبح يف اخليل أشهر ، وإيراء النار 

 كأا أخرجت اللفظ عن سـياقه ، إذ يوجـد يف   – غري القول بأا اخليل أو اإلبل   –ويالحظ أن هذه األقوال       
تفسري السلف من هذه الشاكلة أمثلة ، ويظهر أا تدخل يف باب التفسري على القياس، أو محل اللفـظ علـى                     

  ! يه عمومه دون النظر إىل سياق الوارد ف
وهذه األقوال ، إن أريد أ، اللفظ دل عليها ، وأا هي املراد فغلط، وإن أريد : "قال ابن القيم عن هذه األقوال   

  . أا أخذت من باب اإلشارة والقياس ، فأمرها قريب 
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} وإنه حلب اخلري لشديد* وإنه على ذلك لشهيد * إن اإلنسان لربه لكنود {:  قوله تعاىل - 6-8  

 ، )3(إن اإلنسان لكفور لنعمة ربه ، ال يشكرها ، ومينعها غريه، فال يعطيه: هذا جواب القسم ، واملعىن : 

وإن هذا اإلنسان الكنود حمب للمال حباً شديداً ,  )4(وإن اإلنسان يشهد على نفسه بكفرانه نعمة اهللا عليه

  .، فهو يبخل به ، وذلك من كفرانه نعمة ربه 
                                                                                                                                                         

ـ            : وتفسري الناس يدور على ثالث أصول          ى تفسري على اللفظ ، وهو الذي ينحو إليه املتأخرون ، وتفسري عل
املعىن وهو الذي يذكره السلف ، وتفسري على اإلشارة والقياس ، وهو الذي ينحو إليه كثري مـن الـصوفية                    

  : وغريهم ، وهذا ال بأس به بأربعة شرائط 
  .أال يناقض معىن اآلية  -
 .وأن يكون معىن صحيحاً يف نفسه  -
 .وأن يكون يف الفظ إشعار به  -
فإذا اجتمعت هذه اأمور األربعة كان اسـتنباطاً  .تالزم وأن يكون بينه وبني معىن اآلية ارتباط و      -

  " . ، ونقله بطولة للفائدة51: التبيان يف أقسام القرآن "  . (حسناً 
 ورد ذلك عن ابن عباس من طريق سعيد بن جبري ، وعكرمة من طريق أيب رجاء ، وجماهد من طريق ابـن أيب                         )2 (

: ارته من طريق سعيد ما يشعر بأنه أراد القوم املغريون ، قـال              جنيح ، وقتادة من طريق معمر وسعيد ، ويف عب         

  . أغار القوم بعد ما أصبحوا على عدوهم 

وورد عن ابن مسعود من طريق إبراهيم أا اإلبل حني تدفع من مزدلفة إىل مىن ، وهو مقتضى قول علي بن أيب          

  . طالب 

وهو قول عكرمة من طريق أيب . أثارت التراب حبوافرها : ابن زيد  ورد هذا املعىن عن القائلني بأا اخليل ، قال   )1 (
األرض : رجاء ، وقتادة من طريق سعيد ومعمر ، وكذا ورد عن القائلني بأا اإلبل ، قال علي بن أيب طالـب                      

  . حني تطؤها بأخفاها وحوافرها ، وكذا قال ابن مسعود من طريق إبراهيم
رد ذلك عن عكرمة من طريق أيب رجاء ومساك ، وابن عباس من طريق العويف ،                 كذا قال من فسرا باخليل ، و        )2 (

وعطاء من طريق واصل ، وجماهد من طريق ابن أيب جنيح ، وقتادة من طريق معمر وسعيد، والضحاك من طريق                    
  .عبيد 
ضى قول علي   وورد عن عبد اهللا بن مسعود من طريق إبراهيم النخعي أا اإلبل حني تتوسط مزدلفة ، وهو مقت                   

  . بن أيب طالب 
 ورد عن السلف أنه الكفور ، ورد ذلك عن ابن عباس من طريق جماهد والعويف ، وجماهد من طريق منـصور                       )3 (

وابن أيب جنيح ، والربيع من طريق أيب جعفر ، واحلسن من طريق معمر ، وقتادة من طريق سعيد ، ومساك بـن                       
هو الكفور الـذي    : سن من طريق سفيان الثوري يف وصفه فقال         حرب من طريق شعبة ، وابن زيد ، وزاد احل         

  . يعد املصائب ، وينسى نعم ربه ، ورواه أيضاً من طريق سفيان عن هشام عنه 
 ورد هذا التفسري عن قتادة من طريق سعيد ، وسفيان من طريق مهران ، ويف رواية أخرى عن قتادة من طريق                       )4 (

علـى القـراءة    " إنه"، وهذا تسري للضمري يف      " إن اهللا على ذلك لشهيد     : يف بعض القراءات  : "سعيد ، قال    
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إن رم م * وحصل ما يف الصدور * إفال يعلم إذا بعثر ما يف القبور {:  قوله تعاىل -9-11  

 فأخرج منها املوتى ، أفال يدري هذا اإلنسان الكنود عن عقابه إذا أثري ما يف القبور،: ؛ أي } يومئذ خلبري

، فإن علم ذلك ، فليعلم أن ربه الذي ساده وصرف أمره . ومجع وأبرز ما يف صدور الناس من خري وشر 

بربوبيته له عامل ببواطن أعماهلم ، وما أسروه يف صدورهم وما أعلنوه، ال خيفى عليه شيء ، وهو جمازيهم 

  . عليها ، واهللا أعلم 
  ســورة القارعــة

  11 :آياا 

  سورة القارعة

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

وتكون اجلبال كالعهن * يوم يكون الناس كالفراش املبثوث * وما أدراك ما القارعة * ما القارعة * القارعة 

وما * فأمه هاوية * وأما من خفت موازينه * فهو يف عيشة راضية * فأما من ثقلت موازينه * املنفوش 

  .نار حامية * أدراك ما هية 

  سورة القارعة 

الساعة اليت تقرع قلوب الناس : ؛ أي } وما أدراك ما القارعة* القارعة {:  قوله تعاىل - 1-3  

أي شيء هذه القارعة ؟ ، مث زاد يف : ؛ أي  } ما القارعة{:  ، مث هول أمرها مستفهماً عنها بقوله ))1وهلا

  .وما أعلمك ما هذه القارعة ؟ : ويل أمرها ، فقال 

؛ أي } وتكون اجلبال كالعنهن املفوش* يوم يكون الناس كالفراش املبثوث {:  قوله تعاىل - 4-5  

القارعة حتصل يوم يكون الناس يف انتشارهم وتفرقهم ، وذهام وجميئهم كأم تلك احلشرات الطائرة : 

                                                                                                                                                         

وإن هذا الكفور شهيد علـى      : "املعروفة ، وقد ورد عن حممد بن كعب القرظي أن الضمري لإلنسان ، واملعىن               
  . ، قاله ابن كثري " نفسه بكفره ؛ أي بلسان حاله

ظاهر يف أول الكالم من غري حاجة إىل التقدمي والتأخري ؛ أي وهذا القول أليق باتساق الضمائر ، وعودها على ال  
هذا يف مقادمي الكـالم ،  : "وهلذا جعل قتادة الكالم على التقدمي والتأخري ، فقال . إن اإلنسان ، وإنه ، وإنه      : 
  " . إن اهللا لشهيد أن اإلنسان حلب اخلري لشديد: يقول اهللا : قال 
التنوع ، وهو يرجع إىل أكثر من معىن ، وسببه االختالف يف مفسر الضمري ،               واالختالف هنا من قبيل اختالف        

  . واهللا أعلم 
  .  فسر القارعة بالساعة ابن عباس من طريق علي بن أيب طلحة والعويف ، وقتادة من طريق سعيد   )1 (
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 مزق فتفرقت وحتصل يوم تكون اجلبال الرواسي ، إذا دكت، كالصوف الذي. املتفرقة على وجه األرض 

   . )1(أجزاؤه

هذا تفصيل ملا يكون عليه : } فهو يف عيشة راضية* فأما من ثقلت موازينه {:  قوله تعايل - 6-7  

من إذا وزنت أعماله رجحت يف امليزان ، : األول : الناس الذي انتشروا كالفراش املبثوث ، وهم فريقان 

  .من اجلزاء يف اجلنةفهم يف حياة هنيئة ، قد حل م الرضى مما حصل هلم 

: } نار حامية* وما أدراك ما هية * فأمه هاوية * وأما من خفت موازينه {:  قوله تعاىل -8-11  

هذا الفريق الثاين ، وهم من إذا وزنت أعماهلم ، مل ترجح يف امليزان ، فمرجعة إىل اهلاوية اليت يهوي ا 

   .)2(على رأسه ، وهي النار اليت قد اشتد إيقادها فحميت
  سـورة التكاثــر

  8: آياا 

  سورة التكاثر

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

كال لو تعلمون علم * مث كال سوف تعلمون * كال سوف تعلمون * حىت زرمت املقابر * أهلاكم التكاثر 

  .مث لتسألن يومئذ عن النعيم * مث لتروا عني اليقني * لترون اجلحيم * اليقني 

  سورة التكاثر

شغلكم أيها الناس ما أنعم اهللا : ؛ أي } حىت زرمت املقابر* أهلاكم التكاثر {: له تعاىل  قو- 1-2  

 )1( ، حىت جاءكم املوت صرمت من أهل املقابر)3(عليكم من كثرة املال واألوالد وغريهم عن طاعته سبحانه

 .  

                                                 

  . ورد تفسر العهن بالصوف عن قتادة من طريق معمر وسعيد   )1 (
مصريه إىل النار ، وهو اهلاوية ، وهي كلمة عربية كان الرجل إذا وقـع يف أمـر   : " معمر  قال قتادة من طريق   )2 (

النار ، هي أمه ومأواه اليت يرجع إليها، ويأوي إليها ، وقرأ : اهلاوية : "وقال ابن زيد " . هوت أمه : شديد قال 
  ] " . 57: النور [} ومأواهم النار{: 
وإمنا جعل النار أمة ؛ ألا صارت مأواه ، كما تؤوى املرأة ابنها، فجعلها إذ ": وقال ابن عباس من طريق العويف   

  " .مل يكن له مأوى غريها مرتلة أمه 

أهلـاكم  {: انتهيت إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو يقـول        : " ورد عن عبد اهللا بن الشخري عن أبيه ، قال             )3 (
 من مالك إال ما أكلت فأفنيت ، أو لبست فأبليت ، أو تصدقت              وهل لك . مايل مايل   : يقول ابن آدم    } التكاثر

  " .فأمضيت ؟
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بغي أن ما هكذا ين: ؛ أي } مث كال سوف تعلمون* كال سوف تعلمون {:  قوله تعاىل - 3-4  

تفعلوا يف أن يلهيكم التكاثر عن طاعة اهللا ، وسوف تعلمون عاقبة تشاغلكم بالتكاثر، وكرر اجلملة 

  .للتأكيد ، ولزيادة التهديد 

أعيد الزجر تأكيداً إلبطال ما هم عليه من : } كال لو تعلمون علم اليقني{:  قوله تعاىل -5  

  .  ، ملا شغلكم هذا التكاثر )2(أن اهللا سيبعثكملو أنكم تعلمون علماً يقيناً : التشاغل ،وقال 

يقسم ربنا بأن عباده سيشاهدون : } مث لتروا عني اليقني* لترون اجلحيم {:  قوله تعاىل - 6-7  

النار بأعينهم ، مث أكد هذا اخلرب بأنه واقع ال حمالة ، وأم سيكونون متيقنني برؤية النار ، يقيناً ال شك 

   . )3(فيه

مث ليسألنكم اهللا يوم ترون النار على كل : ؛ أي } مث لتسألون يومئذ عن النعيم{:  تعاىل  قوله-8  

نعمه اليت أنعمها عليكم ؛ كاألمن والصحة ، والسمع ، والبصر ، والعافية ، وما يطعمه اإلنسان ويشربه 

   .)4(إخل... 

                                                                                                                                                         

 ورد يف تفسري هذه اآلية أن قبلتني افتخرتا وتكاثرتا مبا عندمها من العدد ، حىت ذهبوا إىل املقـابر وتفـاخروا                       )1 (
  ) . تفسري ابن كثري:  قدهانظر يف ن: (باألموات ، وهذا األثر غري صحيح ، ولو صح جلاز أن يدخل يف معىن اآلية 

حـىت زرمت   * أهلاكم التكاثر   {: ما زلنا نشك يف عذاب القرب ، حىت نزلت          : "وقد ورد عن علي رضي اهللا عنه          
  " .} املقابر
قرا عمر بن عبد العزيز هذه اآليات : "ويف التعبري بالزيارة داللة على البعث ، كما روى ميمون بن مهران ، قال   

تفسري : انظر " . (يا ميمون ، ما أرى املقابر إال زيارة ، وما لزائر بد أن يرجع إىل مرتله : قال ، فلبث هنيهة ، ف
  ) . ابن كثري

  " . أن يعلم أن اهللا باعثه بعد املوت : كنا حندث أن علم اليقني : " قال قتادة من طريق سعيد   )2 (

  . الشرك  ورد عن ابن عباس من طريق العويف أن هذه اآلية يف أهل  )3 (
 فسر السلف النعيم بأمثلة له ، فورد عن ابن مسعود من طريق الشعيب ، وجماهد من طريق ليث، والشعيب من                      )4 (

  . األمن والصحة : النعيم : طريق عبد العزيز بن عبد اهللا 
صحة السمع والبصر و: النعيم : وعن ابن عباس من طريق علي بن أيب طلحة ، واحلسن م طريق عمر بن شاكر   

  . البدن 
وقد ورد يف هذه اآلية حديث الرسول صلى اهللا عليه وسلم وصاحبيه ملا خرجوا من اجلوع إىل حائط األنصاري              

لتسألن عن هذا يوم القيامة ، أخرجكم من بيوتكم اجلوع ، : "الذي ذبح هلم الشاة ، فلما أكلوا وشربوا ، قال          
   .، فهذا من النعيم " فلم ترجعوا حىت أصبتم هذا

: وعلى هذا ، فاخلالف يف النعيم يرجع إىل معىن واحد ، وهو كل ما يتنعم به اإلنسان يف الدنيا قال الطـربي                         
إن اهللا أخرب أنه سائل هؤالء القوم عن النعيم ، ومل خيصص يف خربه أنه   : والصواب من القول يف ذلك أن يقال        "
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ذلك عن اجلميع ، فهو سائلهم ، كما قال ، عن مجيع            سائلهم عن نوع من النعيم دون نوع ، بل علم باخلرب يف             
  " .النعيم ، ال عن بعض دون بعض 
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  سـورة العصـر
  3: آياا 

  سورة العصر

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  .إال الذين آمنوا وعلموا الصاحلات وتواصوا باحلق وتواصوا بالصرب * إن اإلنسان لفي خسر * ر والعص

  سورة العصر

الزمان الذي تقع فيه حركات بين آدم ، : يقسم ربنا بالدهر ؛ أي } والعصر{:  قوله تعاىل -1  

   .)1(وعلى عابة تلك األفعال وجزائها

 الذين آمنوا وعملوا الصاحلات وتواصوا باحلق إال* إن اإلنسان لفي خسر { قوله - 2-3  

إن األصل يف الناس أم يف نقص وهلكة، وخيرج من : هذا جواب القسم ، واملعىن : } وتواصوا بالصرب

، والعمل به ، وهو } إال الذين آمنوا{: معرفة احلق ، وهو قوله : هذه الصفة من اتصف بصفات أربع 

 ، والصرب عليه ، )2(}وتواصوا باحلق{: يمه ملن ال حيسن ، وهو قوله ، وتعل} وعملوا الصاحلات{: قوله 

 ، وعلى املصائب من قدره ، )3(من حبس النفس على أداء الفرائض} وتواصوا بالصرب{: وهو قوله 

  . وحبسها عن املعاصي ، فيوصي بعضهم بعضاً يرفق ولني ذه األمور ، واهللا أعلم 
  سورة اهلمزة

                                                 

 ورد يف تفسري العصر أقوال ، وتفسره بالدهر هو أعلم األقوال وأمشلها ، وهو قول احلسن من طريق معمـر،                      )1 (
  . من طريق العويف وورد أنه وقت العشي ، وهو آخر ساعات النهار ، وقد ورد التفسري بذلك عن ابن عباس 

اسم للدهر، وهـو    : إن ربنا أقسم بالعصر ، والعصر       : والصواب من القول يف ذلك أن يقال        : "قال الطربي     
العشي ، والليل والنهار ، ومل خيصص مما مشله هذا االسم معىن دون معىن ، فكل ما لزمه هذا االسم ، فـداخل                   

  " .فيما أقسم اهللا به جل ثناؤه 
سبب االختالف هو االشتراك اللغوي يف لفظ العصر ، فهو يطلق على عدة معان ، وذا يرجـع                  ومن هنا فإن      

اخلالف إىل أكثر من معىن ، وكل هذه األقوال حمتمل كما قال الطربي ، غري أن القول بأنه الدهر يظهر فيـه                      
  . مشوله لألوقات كلها ، واهللا أعلم 

ا تفسري صحيح ؛ ألن القرآن حق ، فهما كالشيء الواحد، فعرب احلسن   فسر احلسن احلق بأنه كتاب اهللا ، وهذ         )2 (
وتواصوا مبا جاء عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ، أو وتواصوا            : عن املسمى بأحد معانيه اليت حيتملها ، ولو قيل          

  . على طاعة اهللا ، لصح ذلك ، واهللا أعلم 
ي عبد الرمحن بن سنان ومعمر ، وهو تفسري جبزء مما يقع   كذا ورد عن قتادة من طريق سعيد ، واحلسن من طر            )3 (

عليه الصرب إن أريد ا مجلة الفرائض ، وإن أريد مطلق الطاعة ، فالتفسري يشمل مجيع أنواع الصرب ؛ ألا كلها               
  . تدخل يف طاعة اهللا ، واهللا أعلم 
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  9: آياا 

  مزةسورة اهل

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

وما أدراك * كال لينبذن يف احلطمة * حيسب أن ماله أخلده * الذي مجع ماال وعدده * ويل لكل مهزة ملزة 

  .يف عمد ممددة * أا عليها مؤصدة * اليت تطلع على األفئدة * نار اهللا املوقدة * ما احلطمة 

  سورة اهلمزة

: } حيسب أن ماله أخلده* الذي مجع ماال وعدده * ة ملزة ويل لكل مهز{:  قوله تعاىل - 1-3  

 ، الذي من صفته أنه حريص على مجع املال )1(يتوعد ربنا كل من كان خلقه أنه يغتاب الناس ويطعن فيهم

  . واإلكثار من عده وحسابه ، ولشدة ولعه بن ، يظن أن ماله سيبقيه يف هذه الدنيا 

اليت تطلع * نار اهللا املوقدة * وما أدراك ما احلطمة *  احلطمة كال لينبذن يف{:  قوله تعاىل - 4-9  

ما ذلك كما يظن هذا اهلامز الالمز ، ليس ماله : ؛ أي } يف عمد ممدة* أا عليهم مؤصدة * على األفئدة 

حتطمه مبخلده ، مث أخرب تعاىل أنه سيعاقبه على أعماله اليت عملها ، فذكر أنه سيقذفه ويلقيه يف احلطمة اليت 

  .وما أعلمك ما هذه اليت حتطم ما فيه ؟ : وتدقه وتكسره ، مث استفهم عنها على سبيل التهويل ، فقال 

                                                 

الطعان ، ورد ذلك عن جماهد : ب ، واللمزة املغتا:  اختلف السلف يف تفسري هذين الوصفني ، فورد أن اهلمزة   )1 (
من طريق ابن أيب جنيح ، وقتادة من طريق سعيد ، وورد عن جماهد من الطريق نفسها عكس ذلك التأويل ، وهو 

  .كذلك قول ابن عباس من طريق سعيد بن جبري 
عن أيب العالية من طريق الذي يهمزه من خلفه ، ورد ذلك : الذي يهمزه يف وجهه ، واللمزة : وورد أن اهلمزة   

  . الربيع بن أنس 
  .باللسان ، عن جماهد من طريق ابن أيب جنيح : باليد ، واللمزة : وورد أن اهلمزة   
  ".الذي يلمزهم بلسانه ويعيبهم: الذي يهمز الناس ويضرم بيده ، واللمزة : اهلمزة : "وقال ابن زيد   
انت باليد ، أم بغريها ، وسواء أكان حبضرة املهموز، أم بغيبتـه ،  هو عيب الناس باإلشارة ، سواء أك : واهلمزة    

] 79: التوبة [} الذين يلمزون املطوعني من املؤمنني يف الصدقات     {: الطعن على الناس ؛ كقوله تعاىل       : واللمز  
  . يعيبون عليهم صدقتهم ، واهللا أعلم : ؛ أي 
يف األخنس بـن  : ت يف مجيل بن عامر اجلمحي ، وقيل نزل: وقد حكي أا نزلت يف شخص من الكفار ، فقيل       

شريق ، وهذا إن كان هو السبب املباشر ، فإن اآلية تعم من كان ذا الوصف نظراً لعموم اللفظ ، وإن كـان            
املراد أم يدخلون يف حكم اآلية ، فذكرهم على سبيل املثال هلامز المز، ال أما سبب الرتول مباشرة ، قـال                     

إن اهللا عم بالقول كل مهزة ملزة ، كل من كان بالصفة اليت             : والصواب من القول يف ذلك أن يقال        ": الطربي  
  . واهللا أعلم " . وصف هذا املوصوف ا ، سبيله سبيله ، كائناً من كان من الناس
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مث بني أن هذه احلطمة هي النار اليت تشتعل وتلتهب من شدة اإليقاد ، هذه النار اليت يبلغ حرها   

ال يستطيعون اخلروج منها ،  على الكفار )1(قلوم ، وحترق كل قلب حبسب ذنبه ، وهذه النار مطبقة

  . ، واهللا أعلم )2(وهم يعذبون فيها يف أعمدة طويلة يف النار
  سـورة الفيـل

  5: آياا 

  سورة الفيل

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

ترميهم * وأرسل عليهم طرياً أبابيل * أمل جيعل كيدهم يف تضليل * أمل تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل 

  .لهم كعصف مأكول فجع* حبجارة من سجيل 

  سورة الفيل

حتكي هذه السورة قصة أبرهة احلبشي الذي جاء هلدم الكعبة يف العام الذي ولد فيه النيب صلى اهللا   

  .عليه وسلم ، وتذكر ما حصل هلم من العقاب 

: ؛ أي } أمل جيعل كيدهم يف تضليل* أمل تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل {:  قوله تعاىل - 1-2  

ا صنعه اهللا بأبرهة وقومه الذين غزو مكة جبيش فيه أفيال ، وأرادوا أن يهدموا الكعبة ؟ ، لقد مل تعلم مب

  . جعل اهللا سعيهم وتدبريهم يف صرف الناس عن الكعبة وحماولة هدمها عمال ضائعاً ال فائدة فيه 

} لفجعلهم كعصف مأكو* ترميهم حبجرة من سجيل * وأرسل عليهم طريا أبابيل { قوله - 3-5  

 )3(وأمل تعلم مبا عاقبهم به من بعث طيور من السماء جاءت مجاعات كثرية متفرقة يتبع بعضها بعضاً: ؛ أي 

                                                 

ية العـويف   فسرها السلف مبطبقة ، ورد ذلك عن ابن عباس من طريق أيب مالك غزوان الغفاري والعويف، وعط           )1 (
من طريق فضيل بن مرزوق ، واحلسن من طريق يب رجاء ، والضحاك من طريق مضرس بن عبد اهللا ، وقتـادة                 

  . من طريق سعيد ، وابن زيد 
أدخلهم ي عمد ، فمدت عليهم النار، فهي من نار ممددة : " ورد التفسري عن ابن عباس من طريق العويف ، قال   )2 (

  " . هلم
  " .عمود يعذبون به يف النار: "ريق سعي وقال قتادة من ط  
معناه ، أم يعذبون بعمد يف النار، واهللا أعلم         : وأوىل األقوال بالصواب يف ذلك ، قول من قال          : "قال الطربي     

كيف تعذيبه إياهم ا ، ومل يأت خرب تقوم به احلجة بصفة تعذيبهم ا ، وال وضع لنا دليل فندرك به صفة ذلك                
  " . يصح عندنا– غري الذي قلنا –فيه ، وفال قول 

  :  ورد تفسري األبابيل عن السلف بعدة عبارات ، منها   )3 (
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 ، تلقيه على أصحاب الفيل ، ، فتقضي عليهم ، حىت صاروا كبقايا )1(، حتمل حصى صغرية من طني

  . ؟ )2(ض يداس باألقدامالزرع املأكول الذي حتول بعد اخلضرة والنصرة ، إىل أن صار ملقى على األر
  سورة قريش

                                                                                                                                                         

الفرق ، ورد ذلك عن ابن مسعود من طريق زر ، وإسحاق بن عبد اهللا بن احلارث بن نوفل ، وسعيد بن       -1
  .عبد الرمحن بن أبزى ، وجماهد من طريق ابن أيب جنيح 

بن عباس من طريق علي بن أيب طلحة والعويف ، وجماهد من طريق ابن أيب جنيح ،        املتتابعة ، ورد ذلك عن ا      -2
 .والضحاك من طريق عبيد 

 . الكثرية ، ورد ذلك عن احلسن من طريق الفضل ، وقتادة من طريق معمر  -3

 .اتمعة ، ورد ذلك عن أيب سلمة ، وجماهد من طريق ابن أيب جنيح  -4
ان بعضها تفسرياً على املعىن ، وهو مأخوذ من الوصف الذي جـاءت             وهذه التفاسري كلها صحيحة ، وإن ك      

عليه هذه الطيور ، فهي جاءت جمتمعة ، ومتفرقة ، وكثرية ، ويتبع بعضها بعضاً ، وكل هذا حق، وما ورد عن 
  .واهللا أعلم " . هي شىت متتابعة جمتمعة : "جماهد من طريق ابن أيب جنيح أمشل هذه األقوال ، حيث قال 

  .واهللا أعلم " . هي شىت متتابعة جمتمعة: "قوال ، حيث قال واأل
وأمطرنـا علـيهم    {:  ورد تفسري سجيل بالطني يف كتاب اهللا تعاىل ، فقد ورد يف عذاب قوم لوط قوله تعاىل                    )1 (

: الذاريات  [} لنرسل عليهم حجارة من طني    {: ، وقال عنه يف موضع آخر       ] 82: هود  [} حجارة من سجيل  
دل على أن سجيل هو الطني ، وكذا ورد عن السلف يف التفسري ، ورد عن ابن عباس من طريـق                     ، ف ] .33

  . عكرمة ، وعكرمة من طريق أيب حفصة ، وقتادة من طريق معمر 
؛ أي هو   "سننك وكل : سجيل  : "وورد عن ابن عباس من طريق عكرمة ، وعكرمة عن طريق شرقي أما قاال                 

  = فارسية ، وال يبعد أن تكون هذه اللفظة مما اتفقت جمموع من كلمتني ، وهي كلمة
عليه الالغات ، فإن مل يكن فإنه مما تقارضتها ، وكون الفرس ينطقون ا ال يلزم أن تكون من أصل لغتـهم مث                         =

  . انتقلت إىل العربية ، إذ ما املانع أن يكون العكس ؟ 
إن هذه اللفظة موافقة ألوزان     :  العربية باجلواب    إن الوزن يدل على خروج بعض هذه األلفاظ عن        : وإن قيل     

  . العربية ، واهللا أعلم 
  .وقد ذكروا أوصاف هذه الطيور ، ومقدار احلجارة ، وكيفية وقوعها على أصحاب الفيل ، وما أثرته فيهم   

  :  ورد خالف يف تفسري العصف على أقوال   )2 (
 .ورق احلنطة ، عن جماهد من طريق ابن أيب جنيح  -1
 . لتنب ، عن قتادة من طريق معمر ا -2

ورق الزرع وورق البقل إذا أكلته      : "كزرع مأكول ، عن الضحاك من طريق عبيد ، وابن زيد ، وقال               -3
 " .البهائم فراثته ، فصار روثاً

 . قشر الرب الذي يكون فوق اجلنة ، عن ابن عباس من طريق العويف  -4

حيطم من الزرع ، وهذا الوصف يشمل مجيع        :  أي   أن العصف هو ما يعصف ،     :ويظهر من أصل مادة عصف      
   .ما قاله السلف ، فتكون أقواهلم أشبه باألمثلة لشيء من النبات املعصوف ، واهللا أعلم
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  4: آياا 

  سورة قريش

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

الذي أطعمهم من جوع * فليعبدوا رب هذا البت * إالفهم رحلة الشتاء والصيف * إليالف قريش 

  .وأمنهم من خوف 

  سورة قريش

لتعبد قريش رب : ؛ أي } إاللفهم رحلة الشتاء والصيف* إليالف قريش {:  قوله تعاىل - 1-2  

هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ، ألجل نعمته عليهم بإيالفهم رحلة الشتاء إىل 

 يف رحلتهم للشام واليمن من )2(ما ألفوه واعتادوه من اجتماعهم:  ، أي )1(اليمن ، والصيف إىل الشام

   .)3(أجل التجارة ، وقدم ذكر اإليالف لالهتمام به

                                                 
 هذا املشهور يف رحلة الشتاء والصيف ، وقد ورد قول غريب عن ابن عباس من طريق سعيد بن جبري ، قال ك         )1 (

  " .طائفطكانوا يشتون مبكة ، ويصيفون بال

  . إما أن يكون من اإللف ، وهو االعتياد على الشيء ، وإما أن يكون من اإلتئالف ، وهو االجتماع :   اإليالف   )2 (
  : على أقوال } إليالف{:  اختلفوا يف هذه الالم اليت يف قوله تعاىل   )3 (

ويـشري إىل هـذا     . ه عليهم باإليالف    ليعبدوا اهللا ، ألجل نعمت    : ، أي   } فليعبدوا{: أا متعلقة بقوله    : األول    
أمروا أن يألفوا عبادة رب هذا البيت ، كإلفهم رحلة الشتاء           : "االرتباط ما رواه عكرمة عن ابن عباس ، قال          

  . ، واهللا أعلم " والصيف
جعلت أصحاب الفيل كعصف مأكول ، إللفة قريش، فال أفـرق           : أا متعلقة بسورة الفيل ، واملعىن       : الثاين    
فهم ومجاعتهم ، اليت جاء أصحاب الفيل لتفريق مجاعتهم وهدم كعبتهم اليت جيتمع إليها الناس، وهذا قول ابن           إل

نعميت على قـريش ، ومل يظهـر يل مـن           " : إليالف: "زيد ، وقد نسبه الطربي البن عباس وجماهد وفسروا          
  .نصوصهم أم يرون تعلق الالم بالسورة اليت قبلها واهللا أعلم 

اعجبوا إليالف قريش رحلة الـشتاء والـصيف ،         : أا متعلقة بفعل التعجب احملذوف ، والتقدير        : الث  والث  
وتركهم عبادة رب هذا البيت ، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ، وهو اختيار الطربي ، واستدل له          

عجب اكتفوا ا دلـيالً علـى       والعرب إذا جاءت ذه الالم ، فأدخلوها يف الكالم للت         : "بفعل العرب ، فقال     
  : التعجب من إظهار الفعل الذي جيلبها ، كما قال الشاعر 

  فيا ألباه من عريف وشاعر     أغراك أن قالوا لقرة شاعراً   
أعجبوا القرة شاعراً فكذلك :  أغرك أن قالوا : فاكتفى بالالم دليال على التعجب من إظهار الفعل ، وإمنا الكالم 

   ."} إليلف{: قوله 
وأما القول  : "أما القول بارتباطها بسورة الفيل ففيه نظر من جهة انفصال كل سورة عن أختها ، قال الطربي                  

، فإن ذلك لو كان كـذلك ، لوجـب أن           } فجعلهم كعصف مأكول  {الذي قاله من حكينا قوله أنه من صلة         
  . " أمل تر"، وأن ال تكون السورة منفصلة من " أمل تر"بعض " إليالف"يكون 
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؛ } الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف* فليعبدوا رب هذا البيت {: اىل  قوله تع- 3-4  

ليعبدوا رب املسجد احلرام الذي سد جوعهم باإلطعام ، وأمنهم من اخلوف ، فال يعتدي عليهم أحد : أي 

  ، واملعىن إن مل يعبدوه على نعمه ،)1(، وال يقع عليهم من املرض ما يذهب م ، وال غريها من اخلوفات

واهللا أعلم . فليعبدوه على هذه النعمة ، اليت هي إيالفهم ، وذكر البيت ألم إمنا أمنوا بسبب جوارهم له 

.  
  ســورة املاعــون

  7: آياا 

  سورة املاعون

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

 *فويل للمصلني * وال حيض على طعام املسكني * فذلك الذي يدع اليتيم * أرءيت الذي يكذب بالدين 

  .ومينعون املاعون * الذين هم يراءون * الذين هم عن صالم ساهون 

  سورة املاعون

                                                                                                                                                         
ويف إمجاع مجيع املسلمني على أما سورتان تامتان ، كل واحدة منهما منفصلة عن األخرى ، ما يـبني فـساد                

، } فجعلهم كعصف مأكول  {: ؛ من صلة    } إليالف قريش {ولو كان قوله ك     . القول الذي قاله من قال ذلك       
  " . ال يتم إال بانقضاء اخلرب الذي ذكر ، ألن الكالم}  إليالف قريش{: تأمة حىت توصل بقوله } أمل تر{ومل تكن 

رب {: ورد عن ابن عباس من طريق علي بن أيب طلحة ربط هذه اآلية بدعوة إبراهيم عليه السالم ، حيث قال         )1 (
، وفسرها ابن   ] 126: البقرة[} وأرزق أهله من الثمرات   {: ، وقال   ] 35: إبراهيم  [} أجعل هذا البلد آمنا   
  ] .57: القصص [} ومل منكن هلم حرما آمنا جيىب إليه مثرات كل شيءأ{: زيد بقوله تعاىل 

. آمنهم من العدو والغارات واحلروب اليت كانت العرب ختاف منـها            :وقد ورد تفسري اخلوف على أن معناه          
  . ورد عن جماهد من طري ابن أيب جنيح ، وقتادة من طريق سعيد ومعمر ، وابن زيد 

جلذام ، ورد ذلك عن ابن عباس من طريق سعيد بن جبري ، وسفيان الثوري من طريق                 وقد ورد يف تفسريه أنه ا       
مهران ، والضحاك بن مزاحم ، ويف سنده غرابة ؛ ألنه سند ابن أيب جنيح عن جماهد ، ويظهر أن الناسخ لتفسري              

  . ابن جرير وقع يف سبق عني ، واهللا أعلم 
: خيافونه ، ال أنه هو املعىن دون غريه مما يشمله اخلوف، قال الطربي  مثال ملا كانوا – فيما يبدو –وهذا التفسري   
إن اهللا تعاىل ذكره أخرب أنه آمنهم من خوف، والعدو خموف منـه ،              : والصواب من القول يف ذلك أن يقال        "

و ، بل   واجلذام خموف منه ، ومل خيصص اهللا اخلرب عن أنه آمنهم من العدو دون اجلذام، وال من اجلذام دون العد                   
  " . آمنهم من املعنيني كليهما: عم اخلرب بذلك ، فالصواب أن يعم كما عم جل ثناؤه ، فيقال 
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وال حيض على * فذلك الذي يدع اليتيم * أرءيت الذي يكذب بالدين {:  قوله تعاىل - 1-3  

 ؟ ، الذي من صفته أنه يدفع )1(أرأيت الذي ال يصدق باجلزاء من الثواب والعقاب: ؛ أي } طعام املسكني

 ، وال حيث نفسه وال غريه على )2(م الطفل الذي مات أبوه وهو دون سن البلوغ ، فال يعطيه حقهويظل

   .)3(إطعام احملتاج الذي قد بلغ من املسكنة مبلغاً عظيماً

* والذين هم يراءون* الذين هم عن صالم ساهون * فويل للمصلني {:  قوله تعاىل 4-7  

لني الذين يلهون عن الصالة فيؤخروا عن وقتها ، أو يتركوا أحياناً يتوعد ربنا املص: } ومينعون املاعون

 ، الذين ال يعطون )5( ، أولئك املصلني الذين يقومون بأعماهلم لرياهم الناس ، وهم املنافقون)4(فال يصلوا
                                                 

الذي يكذب حبكم اهللا عز وجل، وقـد سـبق          : ، فقال   " الدين" ورد عن ابن عباس من طريق العويف تفسري           )1 (
وورد عن ابن جـريج     . صورة التني   من  } فما يكذبك بعد بالدين   {: التعليق على هذا التفسري عند قوله تعاىل        

  .تفسريه باحلساب 
  .  وردت عبارات عن السلف فيما بيان معىن دعم اليتيم   )2 (

يدفع اليتيم ، ورد ذلك عن ابن عباس من طريق العويف، وجماهد من             : ، وهو   " يدع"تفسري لفظي ملعىن    : األوىل    
  .طريق أبن أيب جنيح ، وسفيان الثوري من طريق مهران 

يظلمه ويقهره ، ورد ذلك عن قتادة من طريق سعيد ومعمر ، والضحاك مـن               : بيان للمعىن ، وهو     : الثانية  و  
طريق عبيد ، وهذا اختالف تنوع ؛ ألن التفسري فيهما يؤول إىل معىن واحد ، فاألولون عربوا عن املعىن اللغوي   

   .، واآلخرون عربوا عن املعىن املراد به يف السياق ، واهللا علم 
 ويالحظ ورود هذه األوصاف يف اتمع الكافر ، وقد وردت يف ثالث سور من هذا اجلزء، وهي سورة الفجر                  )3 (

، وسورة البلد ، وهذه السورة ، كما ورد حث النيب صلى اهللا عليه وسلم على الرفق باليتيم وعدم رد السائل                     
  . املسكني يف سورة الضحى 

  :  على أقوال  اختلف السلف يف هذا الوصف  )4 (
الذين يؤخروا عن وقتها ، فال يصلون إال بعده ،وهو قول سعيد بن أيب وقاص من طريق ابنه مصعب ، : األول   

وابن عباس من طريق أب مجرة الضبعي نصر بن عمران ، وابن أبزى من طريق جعفر، ومسروق من طريق أيب                    
  .الضحى مسلم بن صبيح 

 ، ورد ذلك عن ابن عباس من طريق علي بن أيب طلحة والعويف ، وجماهد من طريق يتركوا فال يصلوا: الثاين   
  .ابن أيب جنيح ، وقتادة من طريق معمر ، وابن زيد 

الهون يتغافلون عنها، ويف اللـهو      : } ساهون{: وأوىل القوال يف ذلك عندي بالصواب بقوله        : "قال الطربي     
  =وتضييع وقتها أخرى ، وإذا كان ذلك كذلك ، عنها والتشاغل بغريها تضييعها أحياناً ، 

عىن به تركها ، ملاذا ذكرت من أن يف السهو : عىن بذلك ترك وقتها ، وقول من قال : صح بذلك قول من قال   =
  " .عنها املعاين اليت ذكرت 

 ، ال يصليها إال ومن مث ، فاخلالف يرجع إىل أكثر من معىن ، ومها معنيان ، وكالمها حمتمل ؛ أن الذي إن صالها  
رياء ، فهو من املنافقني كما ورد عن مجع السلف ، وهذا الصنف أقرب أن يكون هو املعين باآلية ؛ لألوصاف                     
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س ، والدلو ، ال بزكاة وال بغريها من املنافع اليت ينتفع ا ؛ كالقدر ، والفأ: الناس وال يعيوم بشيء 

   .)1(وغريها
  سـورة الكوثـر

  3: آياا 

  سورة الكوثر

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

  .إن شانئك هو األبتر * فصل لربك وأحنر * إنا أعطيناك الكوثر 

  سورة الكوثر

                                                                                                                                                         

السابقة والالحقة ، ويكون املتهاون بوقتها الساهي عنها لتركه إياها يف الوقت داخالً يف حكم املنافقني ، فأشبه                  
  .  أعلم املنافقني يف اونه بالصالة، واهللا

 ورد ذلك عن علي من طريق جماهد ، وابن عباس من طريق علي بن أيب طلحة ، وجماهد من طريق ابن أيب جنيح   )5 (
  . ، والضحاك من طريق عبيد ، وابن زيد 

مينعون الناس منافع ما عندهم ، وهذا هو العموم يف معـىن           :  اصل املاعون يف كل شيء منفعته ، ويكون املعىن            )1 (
  : والوارد عن السلف يف تفسريهم أمثلة هلذا العموم ، ومنها : ظ اللف
الزكاة ، وهي منفعة مال الواجبة ، وبه قال علي بن أيب طالب من طريق جماهد وأيب صاحل ،                   : املاعون  : األول    

ن بن  وابن عمر من طريق جماهد وأيب املغرية ، وجماهد من طريق ابن أيب جنيح ، وسعيد بن جبري من طريق حسا                    
خمارق ، وقتادة من طريق سعيد واحلسن من طريق سعيد وحممد بن عقبة ومبارك، والضحاك من طريق عبيـد                   

  . وسلمة ، وابن زيد ، وحممد بن احلنفية 
عارية املتاع من الدلو والقدر وحنو ذلك ، ورد ذلك عن عبد اهللا بن مسعود من طريـق أيب                   : املاعون  : الثاين    

ض واحلارث بن سويد ومالك بن احلارث وإبراهيم النخعي وأيب وائل، وابن عباس مـن               العبيدين وسعد بن عيا   
طريق سعي بن جبري وجماهد وعلي بن أيب طلحة والعويف ، وسعيد بن جبري من طريق حبيب بن أيب ثابت ، وأيب                      

  . مالك غزوان الغفاري من طريق حصني ، وجماهد من طريق ابن أيب جنيح 
املاعون املعروف ، وهو يدخل يف الذي قبلـه إال إن أراد            :  من طريق حممد بن رفاعة       وورد عن حممد بن كعب      

  . التخصيص 
أن املاعون بلسان قريش املال ، وهذا ميكن أن يدخل يف القول األول : كما ورد عن سعي بن املسيب والزهري   

  رب ز ، غري أن مرادهم أن هذه الداللة اللغوية كانت عند قريش دون غريهم من الع
 إذ كان املاعون هو ما وصفنا قبل ، وكان اهللا قد أخرب –وأوىل األقوال يف ذلك عندنا بالصواب : "قال الطربي     

إن اهللا وصفهم   :  أن يقال    –عن هؤالء القوم ، وأم مينعونه الناس ، خرباً عاماً من غري أن خيص من ذلك شيئاً                  
نعون أهل احلاجة واملسكنة ما أوجب اهللا هلم يف أمواهلم من احلقوق ؛ بأم مينعون الناس ما يتعاورونه بينهم ، ومي   

  ".ألن كل ذلك من املنافع اليت ينتفع ا الناس بعضهم من بعض
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  .}إن شانئك هو األبتر* فصلي لربك وأحنر * إنا أعطيناك الكوثر {:  قوله تعاىل - 1-3  

عاىل نبيه صلى اهللا عليه وسلم عن هبته له ذلك النهر العظيم يف اجلنة، الذي أمسه خيرب ربنا تبارك وت  

مث أمره اهللا بأن يؤدي شكر هذه النعمة بأن تكون الصالة  . )1(الكوثر ، وهو جزء من اخلري الذي أعطاه إياه

   . )2(والذبح له سبحانه ، ال كما يفعل املشركون الذين يذحبون لألصنام

  

   .  )3( مبغضه هو املنقطع عن كل خري ، خبالف أنت فيما أعطاك اهللا من اخلريمث أخربه أن
                                                 

 الكوثر على وزن فوعل ، مبالغة يف الكثرة ، وقد محل بعض السلف اللفظ على عمومه ، ومله بعضهم علـى                       )1 (
عليه وسلم يف اجلنة ، واحلمل على العموم ال يعارض محله على ر الكوثر ؛ النهر الذي وعده اهللا نبيه صلى اهللا    

ألن ر الكوثر يكون مثاالً وجزءاً للخري الكثري الذي أعطاه اهللا لنبيه حممد صلى اهللا عليه وسلم وإليك القول يف 
  : تفسري الكوثر 

، وعائشة من طريق أيب عبيدة وابن أيب جنيح ر يف اجلنة ، وهو قول ابن عمر من طريق حمارب بن دثار : األول   
وهذا هو  . ، وابن عباس من طريق العويف ، وجماهد من طريق ابنه عبد الوهاب ، وأيب العالية من طريق الربيع                    

الذي وردت فيه األحاديث ، وله أوصاف مذكورة فيها ، وهو أول ما يدخل يف تفسري اآلية بال شـكل ، واهللا            
  . أعلم 
لكوثر ، الشيء الكثري ، وهو اخلري الكثري الذي أعطاه اهللا لنبيه صلى اهللا عليه وسلم ، ورد ذلك عن                    ا: الثاين    

سعيد بن جبري من طريق أيب بشر وعطاء بن السائب وهالل ، وعكرمة من طريق عمارة بن أيب حفصة ، وجماهد 
جبري وجماهد وحمارب بـن دثـار       من طريق ابن أيب جنيح ، ونسبه ابن كثري إىل ابن عباس وعكرمة وسعيد بن                

  . واحلسن البصري 
: وقد ورد يف روايتهم ما يشعر مبعرفتهم لكون الكوثر النهر ، ولكنهم محلوا على العموم ، فعن أيب بشر قـال                     
النهر الذي يف اجلنة من اخلري الذي أعطاه اهللا         : إن أناساً يزعمون أنه ر يف اجلنة ، فقال سعيد           : قلت لسعيد   "
خـري الـدنيا   "، وقـال  " اخلري كله: "، وقال جماهد " اخلري الكثري ، والقرآن واحلكمة  : "وال عكرمة    . "إياه

  " . واآلخرة
أن أصحاب القول األول محلوا اللفظ على مصطلحه الـشرعي، وأصـحاب        : ومن مث يكون سبب االختالف        

لغوي ، فإن االختالف يرجع إىل معىن واحد ، القول الثاين محلوه على معناه اللغوي ، وإن صح تفسريه باملعىن ال  
  . أمثلة له ، واهللا أعلم ) ر يف اجلنة ، القرآن ، احلكمة(وهو معىن العموم الذي تكون األقوال األخرى 

  : على أقوال } وأحنر{:  اختلف السلف يف املراد بقوله تعاىل   )2 (
بر ، وابن عباس من طريق علي بن أيب طلحـة ،            أذبح هللا ، ورد ذلك عن أنس بن مالك من طريق جا           : األول    

وعكرمة من طريق جابر وثابت بن أيب صفية ، والربيع بن أنس من طريق أيب جعفر ، وعطاء بن أيب رباح مـن                     
  =طريق فطر بن خليفة، واحلسن من طريق جنيح ، وحممد بن كعب القرظي من طريق 

ي ، وابن زيد ، وبينهم يف املراد مبا نزلـت فيـه اآليـة       أيب صخر ، وسعيد بن جبري من طرق أيب معاوية البجل            =
يف ذبح اهلدي يوم احلديبيـة ، وهـذا   : يف عموم الذبح ، وقيل  : يف ذبح يوم النحر ، وقيل       : اختالف ، فقيل    
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االختالف ال خيرج معىن النحر عن الذبح ، واألوىل العموم ، وأن تكون األقوال األخرى داخلة فيه على سبيل                   
قل إن صاليت ونـسكي     {: هلذا العموم ؛ ألنه مأمور أن تكون ذبيحته هللا يف كل حال ، كما قال تعاىل                 األمثلة  

  ] .162: األنعام [} وحمياي وممايت هللا رب العاملني
ضع يدك اليمني على الشمال ، مث ضعها على صدرك يف الصالة ، وهو قول علي بن أيب طالـب مـن                    : الثاين    

، ) وال يـصح  : قال عنه ابن كثري     (عن أبيه ،    ) اجلرح والتعديل : ظهري ، انظر    : ال  ويق(طريق عقبة بن ظبيان     
  . وعن أيب القموص زيد بن علي من طريق عوف 

  . أرفع  يدك إىل حنرك عند الدخول يف الصالة ، ورد ذلك عن أيب جعفر الباقر من طريق جابر: الثالث   
، واستدل الفراء مبا "  استقبل القبلة بنحرك: "الفراء ، أن املعىن وقد ذكر الطربي قوالً لبعض أهل العربية ، وهو   

  قبالته ، وببيت من الشعر ذكره :  هذا بنحر هذا ؛ أي :  ؛ أي "  منازهلم متناحرة: "مسعه من بعض العرب ، يقول 
: الطـربي   والقل هو الصحيح ؛ ألنه املشهور من معىن اللفظ ، ومنه يوم النحر ، وحنر البدن ، وغريها ، قال                       
فاجعل صالتك كلها لربك خالـصاً د مـا   : معىن ذلك : وأوىل هذه األقوال عندي بالصواب ، قول من قال   "

سواه من األنداد واآلهلة ، وكذلك حنرك أجعله له دون األوثان ، شكراً له على ما أعطاك من الكرامة واخلـري                     
  . الذي ال كفء له ، وخصك به من إعطائه إياك الكوثر 

ذلك أوىل األقوال بالصواب يف ذلك ؛ ألن اهللا جل ثناؤه أخبر نبيه صلى اهللا عليه وسلم مبا أكرمه به : ا قلت وإمن  
، فكان معلوماً بذلك أنـه      } فصل لربك وأحنر  {: من عطيته وكرامته وإنعامه عليه بالكوثر ، مث أتبع ذلك قوله            
عمة اليت أنعمها عليه بإعطائه إياه الكوثر ، فلـم          خصه بالصالة له والنحر على الشكر له على ما أعلمه من الن           

يكن خلصوص بعض الصالة بذلك دون بعض ، وبعض النحر دون بعض وجه ، إذا كان حثا على الشكر على                    
  . النعم 
إنا أعطينك يا حممد الكوثر ، إنعاماً منا عليك به ، وتكرمة منا لك ، فأخلص لربك العبادة    : فتأويل الكالم إذن      

  ". له صالتك ونسكك ، خالفاَ ملا يفعله من كفر به ، وعبد غريه ، وحنر لألوثان، وأفرد
كل هذه األقوال ريبة ، والصحيح القول األول ، أن املراد بالنحر ذب             : "وقال ابن كثري عن األقوال األخرى         

  ..." .النسائك 

  :  اختلف السلف يف من نزلت هذه اآليات على أقوال   )3 (
يف العاص بن وائل السهمي ، ورد ذلك عن ابن عباس من طريق علي بن أيب طلحة والعـويف ،                    نزلت  : األول    

. وسعيد بن جبري من طريق هالل بن خباب ، وجماهد من طريق ابن أيب جنيح ، وقتادة من طريق معمر وسعيد                      
                =     

  . نزلت يف عقبة بن أيب معيط ، ورد ذلك عن مشر بن عطية : الثاين   =
  .نزلت يف مجاعة من قريش ، وورد ذلك عن عكرمة : الث الث  
إن اهللا تعاىل ذكره أخبر أن مبغض رسول اهللا         : وأوىل األقوال يف ذلك عندي بالصواب أن يقال         : "قال الطربي     

صلى اهللا عليه وسلم هو األقل األذل املنقطع عقبه ، فذلك صفة كل من أبغضه من الناس، وإن كانت اآليـة                     
  " .ص بعينه نزلت يف شخ
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  سـورة الكافـرون
  6: آياا 

  سورة الكافرون

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

وال أنت * وال أنا عابد ما عبدمت * وال أنتم عابدون ما أعبد * ال أعبد ما تعبدون * قل يا أيها الكافرون 

  .  دينكم ويل دين لكم* عابدون ما أعبد 

  سورة الكافرون

حكي يف سبب نزوهلا أن قريشاً طلبت من الرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يعبد أصنامهم سنة   

  .، وهم يعبدون إهله سنة ، فأنزل اهللا هذه السورة براءة من الكافرين وعبادم 

 الشفع ، ويف الركعة األوىل من وكان صلى اهللا عليه وسلم يقرأ هذه السورة يف الركعة الثانية من  

  .سنة الطواف وسنة الفجر ، وورد عنه صلى اهللا عليه وسلم أا تعدل ربع القرآن 

وال أنا * وال أنتم عابدون ما أعبد* ال أعبد ما تعبدون * قل يا أيها الكافرون {:  قوله - 1-6  

  .} لكم دينكم ويل دين* وال أنتم عابدون ما أعبد * عابد ما عبدمت 

 )1(يأمر اهللا نبيه حممداً صلى اهللا عليه وسلم أن يوجه اخلطاب لكل الكافرين ، ماداموا على الكفر  

 ، )2(، وال يف ماضيه}ال أعبد{: ، وخيربهم أنه ال يعبد معبودام ال يف حاضره وال يف مستقبله ، وهو قوله 

                                                                                                                                                         

ومراد اإلمام هنا أن العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب ، ويكون السبب املذكور مثاالً لذلك العمـوم يف                     
اللفظ ، وهذا هو الصواب ، وهو محل هذه الرتوالت املذكورة على التمثيل ، وإبقاء اللفظ علـى عمومـه ،                     

  . وم القيامة ، واهللا أعلم فيدخل فيه كل من أبغض النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل ي
فقد نص على أن اخلطاب موجه للكفار ما داموا على الكفر، وإن أسلموا              . 327 : 6دقائق التفسري   :  انظر    )1 (

بعد ذلك خرجوا عن هذا اخلطاب ، وهذا يزيل إشكاالً وقع لبعض املفسرين املتأخرين من أن هذا العموم خمروم 
  . طاب ؛ كأيب سفيان ، وغريه ، واهللا أعلم بإميان من آمن منهم بعد هذا اخل

 وقع خالف بني العلماء يف سبب تكرار هاتني اجلملتني ، واختالف صيغتهما ، وهو كـالم يطـول ذكـره،                      )2 (
  ) . وما بعدها315 : 6دقائق التفسري : انظر (فاختصرت منه ما اختاره شيخ اإلسالم 

: الشمس  [} والسماء وما بناها  {: يات األربع عند قوله تعاىل      اليت تكررت يف اآل   " ما"وقد سبق احلديث على       
  . ، وغريها ] 5
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ما داموا على الكفر ، وهو قوله عنهم يف ، كما أم هم ال يعبدون إهله أبداً } وال أنا عابد{: وهو قوله 

   .)1(}وال أنتم عابدون ما أعبد{: املوضعني 

لكم ما تعتقدونه من امللة : مث ختم اآليات بتأكيد املفاصلة والرباءة من ملتهم وشرعهم ، فقال   

   . واهللا أعلم)2(الكافرة ، ويل ما اعتقده من توحيد اهللا سبحانه ، فال ميكن أن نلتقي أبداً ،
  سـورة النصــر

  3: آياا 

  سورة النصر

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

فسبح حبمد ربك واستغفره أنه كان * ورأيت الناس يدخلون يف دين اهللا أفواجاً * إذ جاء نصر اهللا والفتح 

  .توابا 

  سورة النصر

* فواجاً ورأيت الناس يدخلون يف دين اهللا أ* إذا جاء نصر اهللا والفتح {:  قوله تعاىل - 1-3  

  .} فسبح حبمد ربك واستغفره أنه كان تواباً 

 ، ورأيت قبائل )3(إذا جاءك يا حممد نصر اهللا لك على قومك من قريش ، وجاء فتح مكة: أي   

 ، فأكثر من طلب املغفرة من )4(العرب تدخل يف اإلسالم مجاعات تلو مجاعات ، فأعلم أنه قد دنا أجلك

 اليت تدل على محدك إياه ، إنه سبحانه يرجع لعبده املطيع بالتوبة ، ربك ، ومن ذكره بأوصاف الكمال

  .، واهللا أعلم )5(وكان صلى اهللا عليه وسلم كثري االستغفار واحلمد بعد نزول هذه السورة . فيتوب عليه 
  سـورة الـمسـد

                                                 

جاء يف املوضعني مجلة امسية للداللة على ثبـوم يف هـذا       } وال أنتم عابدون ما أعبد    {:  يالحظ أن قوله تعاىل       )1 (
وسلم ، وأم ال يعبدون اهللا      الكفر ، وأن نفس نفوسهم اخلبيثة الكافرة بريئة من عبادة إله حممد صلى اهللا عليه                

  ) . 6/328: دقائق التفسري : انظر . (ما داموا على الكفر 

  ) .247 – 133 : 1(بدائع الفوائد :  أطال ابن القيم يف تفسري هذه اآليات ، انظر   )2 (

  .  ورد عن جماهد وغريه أن الفتح فتح مكة   )3 (
س هذه السورة ، وهو فهم صحيح يوافق ما عليه هذه الشريعة             كذا فسر عمر بن اخلطاب وحرب األمة ابن عبا          )4 (

من ختم كثري من األعمال باالستغفار ، كالصالة ، وغريها ، وكأن يف هذا إشارة إىل انتهاء مهمة الرسول صلى                 
  . اهللا عليه وسلم يف هذه احلياة 

، يتأول القرآن   " نك اللهم وحبمدك  سبحا: " أخربت بذلك زوجه عائشة رضي اهللا عنها أنه كان يكثر أن يقول               )5 (
  .أخرجه البخاري يف تفسري هذه السورة من صحيحه . 
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  5: آياا 

  سورة املسد

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

* وامرأته محالة احلطب * سيصلى ناراً ذات هلب *  ماله وما كسب ما أغىن عنه* تبت يدا أيب هلب وتب 

  .يف جيدها حبل من مسد 

  سورة املسد

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم خرج إىل البطحاء ، فصعد اجلبل : أخرج البخاري عن ابن عباس   

أو ممسيكم ، أرأيتم إن حدثتكم أن العدو مصبحكم : "فاجتمعت قريش ، فقال " . يا صباحاه: "فنادى 

أهلذا مجعتنا : فقال أبو هلب . فإين نذير لكم بني يدي عذاب شديد : "قال . نعم : ؟ قالوا " أكنتم مصدقي 

  . إىل آخرها } تبت يدا أيب هلب وتب{: ؟ تبا لك ، فأنزل اهللا 

سيصلى ناراً ذات * ما أغىن عنه ماله وما كسب * تبت يد أيب هلب وتب {:  قوله تعاىل - 1-5  

  .} يف جيدها حبل من مسد* وامرأته محالة احلطب * ب هل

هذا دعاء باهلالك واخلسران على عم الرسول صلى اهللا عليه وسلم املكين بأيب هلب ، وقد حصل   

  ". ؟)1(تبا لك سائر اليوم ، أهلذا مجعتنا"له هذا ، ذلك جزاء قوله للنيب صلى اهللا عليه وسلم 

 ، وأنه سيدخل ناراً )2( ال ينفعونه وال يردون عنه عذاب اهللامث خرب اهللا أن مال أب هلب وولده  

تتوقد تشويه حبرها ، وأنه ستدخل معه زوجه أم مجيل اليت كانت تؤذي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

 ، وقد جعل اهللا يف عنقها حبالً جمدوالً ومفتوالً من ليف )3(حبمل اخلطب الذي فيه الشوك فتلقيه يف طريقه
                                                 

دعاء على أيب هلب ، وإسناد لتباب لليدين ، كإسناد العمل هلما يف مثل قوله               } تبت يدا أيب هلب   {:  هذه اجلملة     )1 (
له مع النيب صلى اهللا عليه وسلم خسر أبو هلب بسبب عمله الذي عم: ، واملراد } ذلك مبا قدمت يداك{: تعاىل 
.  
  .وقد حصل له التباب : مجلة خربية ؛ أي } وتب{: ومجلة   

وما ولد ، ورد ذلك عن ابن عباس من طريق أيب الطفيل ورجل مـن بـين   : } وما كسب {:  تفسري قوله تعاىل    )2 (
  . واحلسن وابن سرين ونسبه ابن كثري إىل عائشة وعطاء. خمزوم ، وجماهد من طريق ليث وابن أيب جنيح 

  : على أقوال " : محالة اخلطب" اختلف السلف يف تفسري   )3 (
أا حتمل الشوك فتلقيه يف طريق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، ورد ذلك عن ابن عباس من طريق                    : األول    

  .  زيد العويف ، ويزيد بن زيد اهلمداين ، وعطية اجلديل العويف ، والضحاك من طريق عبيد، وابن
أا كانت متشي بالنميمة ، وهو قول عكرمة من طريق حممد ، وجماهد من طريق ابن أيب جنيح ومنصور ، : الثاين   

    =    . وقتادة من طريق سعيد ومعمر ، وسفيان الثوري من طريق مهران 



 143

 ، جزاء ما كانت تصنع يف الدنيا برسول اهللا )1( ، يكون عليها كالقالدة اليت توضع على العنقأو غريه

  .صلى اهللا عليه وسلم ، واهللا أعلم 

                                                                                                                                                         
  

الف حلال أم مجيل ، فعريت بذلك ، ومل ينسبه ، وهو خم) جتمع احلطب : أي  (أا كانت حتطب    : وحكى الطربي     =
  .غناها وشرفها ، واهللا أعلم : 
كانت حتمل الشوك فتطرحه يف طريـق       : وأوىل القولني يف ذلك بالصواب عندي قول من قال          : "قال الطربي     

  " .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؛ ألن ذلك هو أظهر معىن ذلك 
، وهي احلطب ، فتلقيها يف طريق الرسـول         وفسر السلف احلطب بالشوك ؛ ألا كانت حتمل أغصان الشوك             

  .  صلى اهللا عليه وسلم لتأذيه ا ، واهللا أعلم 
وكانت عوناً لزوجها على كفره وجحوده وعنـاده ،         : " ... وقد فسر ابن كثري اآلية على أنه يف اآلخرة فقال             

يف جيدها حبل   * رأته محالة احلطب    وام{: فلهذا تكون يوم القيامة عوناً عليه يف عذابه يف نار جهنم ، وهلذا قال               
" . ؛ يعين حتمل احلطب فتلقيه على زوجها ، ليزداد على ما هو فيه ، وهي مهيأة لذلك مستعدة لـه                   } من مسد 

وهذا الفهم مل يرد عن السلف ، بل محلوا محلها احلطب على أنه وصف هلا يف الدنيا ، وليس هنا ما يـدعو إىل                        
  .، واهللا أعلم هذا الفهم الذي فهمه ابن كثري 

  :  ورد يف تفسري املسد أقوال عن السلف   )1 (
حبال من الشجر تكون مبكة ، ورد ذلك عن ابن عباس من طريق العويف ، والضحاك من طريق عبيد ،               : األول    

  . ويظهر أن املراد ذه احلبال الليف . وابن زيد 
: قول عروة من طريق يزيد وسفيان الثوري، وقال         املسد سلسلة من حديد ذرعها سبعون ذراعاً ، وهو          : الثاين    
  " .حبل يف عنقها من النار ، طوله سبعون ذراعاً "
وهذا التحديد حيتاج إىل قول املعصوم يف خربه ، وليس يف هذه اآلثار ما يدل على نقله عنه ، وكون املسد يكون   

  . من احلديد صحيح ، أما هذا التحديد فيتوقف فيه ، واهللا أعلم 
احلديد الذي يكون يف البكرة ، ورد عن جماهد من طريق منصور وابن أيب جنيح ، من طريق األعمش ،        : لثالث  ا  

  . لكن مل يذكر البكرة ، وعكرمة من طريق حممد 
: قالدة من ودع يف عنقها ، ورد ذلك عن قتادة ، وحيتمل أنه أراد أنه من صفتها يف الدنيا؛ ألنه قـال               : الرابع    
  . واهللا أعلم . ، ومل حيدد زمن لبسها " دعقالدة من و"
هو حبل مجع من أنواع خمتلفة ، ولذلك : وأوىل األقوال يف ذلك عندي بالصواب ، قول من قال : "قال الطربي   

  : اختلف أهل التأويل يف تأويله على النحو الذي ذكرنا ، ومما يدل على صحة ما قلنا يف ذلك قول الراجز 
   أيــانــق ومسـد أمــر مــن      
  صـهـب عتـاق ذات مـخ زاهـق      
من ليـف وحديـد   : فجعل إمراره من شىت ، وكذلك املسد الذي يف جيد امرأة أيب هلب ، أمر من أشياء شىت       

     =    : وحلاء ، وجعل يف عنقها طوقاً كالقالدة من ودع ؛ ومنه قول األعشى 
  مساد غلقاً صريف حمالة األ    متسـى فيصرف بآا من دوا     
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  ســورة اإلخـالص
  4: آياا 

  سورة اإلخالص

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  .ومل يكن له كفواً أحد * مل يلد ومل يولد * اهللا الصمد * قل هو اهللا أحد 

  ورة اإلخالصس

   .)1(يا حممد انسب لنا ربك ، فرتلت هذه السورة: ذكر أن الكفار قالوا   

أا تعدل ثلث القرآن ، وأا تقرأ يف صالة الوتر ، وسنة الفجر، وسنة : ومن فضل هذه السورة   

  . الطواف ، ويف أذكار الصباح واملساء ، وأذكار دبر الصلوات 

ريب هو اهللا الذ له العبادة ، ال تنبغي إال : قل يا حممد : ؛ أي } أحدقل هو اهللا {:  قوله تعاىل -1  

   . )2(له ، وال تصلح لغريه ، املتصف باألحدية دون سواه ، ال مثيل له ، وال ند ، وال صحابة وال ولد

اهللا املوصوف باألحدية ، هو السيد الذي قد انتهى يف : ؛ أي } اهللا الصمد{:  قوله تعاىل -2  

 والغىن الذي قد كمل يف غناه فال حيتاج ما حيتاجه خلقه من الصاحبة والولد، وال من املأكل سؤوده ،

                                                                                                                                                         

  " .مجع مسد ، وهي احلبال : يعين باالمساد   
  : واملسد يف اللغة يطلق على معان ؛ منها   

حبل من شـجر    : جمدول من ليف و غريه ، ومنه قول من قال           : الفتل واجلدل ، وممسود ؛ أي       : املسد   -1
  . لم سلسلة ؛ ألا تكون جمدولة يف الغالب ، واهللا أع: مبكة ، أو من ليف ، وكذا من قل 

احملور من احلديد ، أو البكرة اليت يلتف عليها حبل الدلو ، وهو تفسري جماهد وعكرمة، وعليـه                  : املسد   -2
حيمل قول قتادة ؛ كأنه شبه القالدة يف جيدها بالبكرة اليت تكون من حديد الذي يكون عليه حبل الدلو ، 

أال ترى أن العرب يسمون البكـرة       طوق حديد ،    : أي  : "ويوضح ذلك ما نسبه ابن كثري اهد ، قال          
 .مسداً 

كما حيتمل أن يكون قول قتادة قوالً مستقال ، ويكون معىن آخر من معاين املسد ، ومن مث يكون االخـتالف         
  . عائداً إىل أكثر من معىن بسبب االشتراك اللغوي ، ومها معنيان متحمالن ، واهللا أعلم

العالية ، وعكرمة من طريق يزيد ، وأيب عالية من طريق الربيع بـن               ورد ذلك عن أيب بن كعب من طريق أيب            )1 (
  .  أنس ، وجابر من طريق الشعيب ، وورد عن سعيد بن جبري وقتادة أن السائل هم اليهود، واهللا أعلم 

طلـق  منكراً وعلى اإلثبات إال على اهللا سبحانه ، أما إذا دخله نفي أو استفهام أو شرط أ    " أحد" ال يطلق لفظ      )2 (
: مرمي [ }  هل حتس منهم من أحد{: ، وقوله ] 4: الصمد [} ومل يكن له كفواً أحد{: على غريه ؛ كقوله تعاىل 

، وهو أخص مـن  ] 6: التوبة [} وإن أحد من املشركني استجارك فأجره حىت يسمع كالم اهللا {، وقوله   ] 98
  .الذي يرد يف اإلثبات وغريه ، ويرد منكراً ومعرفاً" الواحد"امسه 
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واملشرب ، وال من غريها ، فهو الذي قد كمل يف أنواع الشرف والسؤدد ، وهو اهللا هذه صفته ، ال 

   .)1(تنبغي إال له

هذا املعبود حبق ليس ممن : أي ؛ } ومل يكن له كفواً أحدا* مل يلد ومل يولد {:  قوله تعاىل - 3-4  

يولد فيفين ، وال هو مبحدث مل يكن فكان ، بل هو األول الذي ليس قبله شيء، واآلخر الذي ليس بعده 

  .ومل يكن له مثيل يكافئه يف أمسائه وصفاته وأفعاله . شيء 
  ســورة الفلــق

  5: آياا 

  سورة الفلق

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

ومن * ومن شر النفاثات يف العقد * ومن شر غاسق إذا وقب * من شر ما خلق * قل أعوذ بربك الفلق 

  .شر حاسد إذا حسد 

  سورة الفلق

                                                 

  :  اختلف عبارة السلف يف تفسري الصمد على األقوال   )1 (
الذي ال جوف له ، ورد ذلك عن بريدة األسلمي من طريق ابنه عبد اهللا ، وابن عباس من طريق عطية                     : األوىل    

العويف من غري طريقه ملشهور ، وجماهد من طريق منصور وابن أيب جنيح ، واحلسن من طريق الربيع بن مسلم ،                     
عيد بن جبري من طريق إبراهيم بن ميسرة ، والشعيب من طريق إمساعيل بن أيب خالد ، والضحاك من طريق                     وس

  . سلمة بن نبيط وعبيد املكتب ، وسعيد بن املسيب من طريق املستقيم بن عبد امللك ، وعكرمة من طريق معمر 
  . اء حممد بن يوسف الذي ال خيرج منه شيء ، ورد ذلك عن عكرمة من طريق أيب رج: الثاين   
  .الذي مل يلد ومل يولد ، ورد ذلك عن أيب العالية من طريق الربيع بن أنس : الثالث   
السيد الذي قد انتهى يف سؤدده ، ورد ذلك عن أيب وائل شقيق من طريق األعمش ، وابن عباس من                    : الرابع    

  .طريق علي بن أب طلحة 
الدائم :  ك عن احلسن وقتادة من طريق سعيد ، وقتادة من طريق معمر الباقي الذي ال يفين ، ورد ذل: واخلامس   
.  
وهذا االختالف من اختالف التنوع الذي يكون يف العبارة ال املعىن ؛ ألن هذه األقوال ترجع إىل معىن واحد ،                      

  .وهو غىن اهللا عن ما حيتاجه خلقه ، لكمال سؤدده 
 الواردة عن السلف ، وزعمهم ان هذه األقوال ال تـساعد            وال يهولنك إنكار بعض اخللف لبعض هذه املعاين         

عليها اللغة ، وهذا قول من مل يفهم تفسري السلف ، وال استفاد منه من ثبوت معاين ألفاظ اللفغة من تفسريام                     
  . ، واهللا أعلم 
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سحر لبيد بني األعصم اليهودي لرسول اهللا صلى اهللا عليه : سبب نزول هذه السورة واليت بعدها   

، بل كان فيما ) تبليغ الوحي(ي وسلم ، ومما ينبغي أن يعلم أن هذا السحر مل يكن له أثر على اجلانب النبو

  . يتعلق ببشريته صلى اهللا عليه وسلم ، حيث كان يرى أنه فعل الشيء ، ومل يكن قد فعله 

 تشتركان يف أسم واحد ، وهو املعوذتان ، وهلما فضائل ؛ – الفلق والناس –وهاتان السورتان   

ر الصلوات ، ويف أثكار الصباح واملساء ، معوذتان من السحر والعني ، وأما تقرءان يف أذكار دب: منها 

  .وعند النوم 

يرشد اهللا سبحانه نبيه صلى اهللا عليه وسلم أن يستجري : } قل أعوذ برب الفلق{:  قوله تعاىل -1  

   .  )1(استجري برب الصبح: بربوبيته للصباح ، واملعىن : به 

* ومن شر النفاثات يف العقد * ومن شر غاسق إذا وقب * من شر ما خلق {:  قوله تعاىل - 2-5  

أستجري برب الصبح من شر كل خلقه الذين خلقهم، من جن وإنس : ؛ أي } ومن شر حاسد إذا حسد

وهوام ودواب وغريها ، مث خص بعض ما خلقه لزيادة ما فيها من شر ، فطلب منه أن يستجري به من شر 

ر السواحر الاليت يفنخن بال ريق على ما  ، ويستجري به من ش)2(الليل إذا ظهر قمره ، فدخل يف الظالم

                                                 

من طريق عـوف ،      ورد تفسري الفلق بالصبح عن ابن عباس من طريق العويف ، وجابر بن عبد اهللا ، واحلسن                    )1 (
وسعيد بن جبري من طريق سامل األفطس ، وحممد بن كعب القرظي من طريق أيب صخر، وجماهد من طريق ابـن     

: األنعـام  [} فالق اإلصباح وجعل الليل ساكنا{: أيب جنيح ، وقتادة من طريق سعيد ومعمر ، وابن زيد ، وقرأ   
  . مالك عنه ، والبخاري يف صحيحه ، وزاد ابن كثري نسبته إىل زيد بن أسلم من رواية] 96
  : ووردت أقوال أخرى ، وهي   
جب يف جنهم ، ورد عن ابن عباس من رواية جمهول عنه ، ونسبه العوام بن عبد اجلبار اجلوالين لبعض                    : الفلق    

الصحابة ، وهو قول السدي من طريق سفيان ، وكعب األحبار ، وروي يف ذلك حديث مرفوع أن الفلق جب           
إسناده غريب ، وال    : "، مث ذكره ، مث قال       " قد ورد يف ذلك حديث مرفوع منكر      : " ، قال ابن كثري      يف جهنم 
  " .يصح رفعه 

  .اسم من أمساء جهنم ، ورد ذلك عن أيب عبد الرمحن احلبلي : الفلق   
  .اخللق ، ورد ذلك عن ابن عباس من طريق علي بن أيب طلحة ، ونسبه ابن كثري إىل الضحاك: الفلق   
  . والقول األول هو الصحيح ؛ ال،ه قول اجلمهور ، وهو املشهور يف اللغة يف إطالق الفلق ، كما قاله الطربي   

 ورد تفسري الغاسق بالليل عن ابن عباس من طريق العويف وعلي بن أيب طلحة ، واحلسن من طريق عوف ومعمر   )2 (
  . من طريق سعيد بن أيب عروبة ، وجماهد من طريق ابن أيب جنيح ، وقتادة 

  : وقد ورد غري ذلك ، وهي   
سـقوط الثريـا ،     : الغاسق  : كانت العرب تقول    : "الغاسق ، كوكب ، ورد عن أيب هريرة ، وقال ابن زيد               

  " .وكانت االسقام والطواعني تكثر عند وقوعها ، وترتفع عند طلوعها
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 ، ويستجري به من الذي يتمىن زوال نعمة اهللا عن غريه ، )1(يعقدنه من خيوط وغريها عند إرادة السحر

  .  ، واهللا أعلم )2(الذي قد متكن هذا اإلحساس النفسي اخلبيث فيه ، يستجري به من شر عينه ونفسه
  سـورة النـاس

  5: آياا 

  

  سسورة النا

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

الذي يوسوس يف صدور * من شر الوسواس اخلناس * إله الناس * ملك الناس * قال أعوذ برب الناس 

  .من اجلنة والناس * الناس 

                                                                                                                                                         

ا احلديث ال يصح رفعه إىل النيب صـلى اهللا          وهذ: "، قال ابن كثري     " الغاسق: النجم  : "وروي يف ذلك حديث       
  " . عليه وسلم 

أخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه : وورد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم حديث آخر ، وهو ما روته عائشة ، قالت   
  . دخل : ؛ أي " استعيذي من شر هذا الغاسق إذا وقب: "وسلم بيدي ، فأراين القمر حني طلع ، وقال 

تفسريه يف :   يعين –هذا التفسري حق : "سري ال ينايف تفسري مجهور السلف يف أنه الليل ، قال ابن القيم وهذا التف  
وجعلنـا  {:  ، وال يناقض التفسري األول ، بل يوافقه ، ويشهد لصحته ، فإن اهللا تعاىل قـال      -احلديث بالقمر   

، فالقمر آية الليل ، وسلطانه ] 12: اإلسراء [} ةالليل والنهار آياتني فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصر
فيه ، فهو أيضاً غاسق إذا وقب ، والنيب صلى اهللا عليه وسلم أخرب عن القمر بأنه غاسق إذا وقب ، وهذا خرب                       
صدق ، وهو أصدق اخلرب ، ومل ينفق عن الليل اسم الغاسق إذا وقب ، وختصيص النيب صلى اهللا عليه وسلم ال                      

  ) .  ، وله تتمة مهمة398 : 5: بدائع التفسري : انظر . (سم لغريه ينفي مشول اال

خـص إنـاث   :  يشمل هذا االستعاذة من السحرة ذكوراً وإناثاً ، كما قاله احلسن من طريق عوف ، وقيـل                   )1 (
أراد األنفس السواحر ، واملقصود االستعاذة من السحر        : السحرة بالذكر ؛ ألن سحرهن أقوى وأنفذ ، وقيل          

ما خالط السحر من الرقي ، وكذا ورد        : عموماً ، وبه فسر السلف ، فقد ورد عن ابن عباس من طريق العويف               
عن قتادة من طريق معمر ، واحلسن من طريق قتادة ، وجماهد وعكرمة من طريق جابر ، وطاووس بن كيـسان    

  . من طريق ابنه 
ن طريق معمر ، وذكر ابن زيد اليهود يف معىن اآلية ،             ورد ذلك عن قتادة وعطاء اخلراساين وطاووس كلهم م          )2 (

وهم مثال ملن ظهر فيهم احلسد لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على نبوته ، واخلرب عام يف كل حاسد كما قال          
أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يستعيذ من شر          : وأوىل القولني بالصواب يف ذلك ، قول من قال          : "الطربي  
  .، أو سحره، أو بغاه بسوء ] أصابه بعني: أي [ إذا حسد ، فعانه ، كل حاسد

حاسداً دون } ومن شر حاسد إذا حسد{: ذلك أوىل األقوال ؛ ألن اهللا عز وجل مل خيصص من قوله : وإمنا قلنا   
  " .حاسد ، بل عم أمره إياه باالستعاذة من شر كل حاسد ، فذلك على عمومه 
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  سورة الناس

: قل يا حممد : ؛ أي } إله الناس * مالك الناس * قل أعوذ برب الناس {:  قوله تعاىل - 1-3  

الذي يسوسهم ويرعاهم ويدبر : هم بالذكر ألم املستعيذون ، والرب استجري برب الناس ، فخص

أمورهم ، وهو ملكهم الذي يتصرف فيهم باألمر والنهي ، فهم حتت قدرته ، وهو إهلهم املستحق للعبادة 

  . دون سواه 

من اجلنة * الذي يوسوس يف صدور الناس * من شر الوسواس اخلناس {:  قوله تعاىل - 4-6  

أستجري به سبحانه من شر الشيطان الذي يلقي يف قلب العبد ، إذا غفل عن الذكر ، :  أي ؛} والناس

  . يلقي صوته اخلفي ، الذي ال حيس به 

وهذا الشيطان يوسوس يف حمل القلوب  . )1(ويتأخر عن القلب فال يوسوس فيه إذا ذكر العبد ربه  

جلنب والناس يوسوس يف صدور الناس ، كما جنهم وإنسهم ، أو هذا املوسوس من ا: ، وهي صدور الناس 

وكذلك جعلنا لكل نيب عدوا شياطني اإلنس واجلن يوحي بعضهم إىل بعض زخرف القول {: قال تعاىل 

  . ، واهللا أعلم )2 (]112: األنعام [} غرورا

                                                 

ما من مولد إال على قبله الوسواس ، فإذا عقل ، فذكر اهللا ، خنس               : "يق سعيد بن جبري      قال ابن عباس من طر      )1 (
وقد ورد هذا املعىن عن جماهد من طريق عثمان بـن           " . فذلك الوسواس اخلناس  : ، وإذا غفل ، وسوس ، قال        

  . األسود وابن أيب جنيح ، وقتادة من طريق معمر وسعيد ، وابن زيد 
  : احتماالن  يف هذه اآلية   )2 (

  . أن يكون املوسوس من اجلنة والناس ، وهم يوسوسون يف صدور الناس : األول   
وانظر (أن يكون املوسوس من الشياطني ، وهم يوسون يف صدور اجلنة والناس ، وهو اختيار الطربي،                 : الثاين    

  ) .تفسري ابن كثري: يف هذين االحتمالني 
كان ناس من   : "ى اجلن ، وقد ورد هذا اإلطالق عن ابن مسعود ، قال             ويكون فيه جواز إطالق لفظ الناس عل        

، وقـد حكـى     )رواه البخاري يف الباب السابع من تفسري سورة اإلسراء        ..." (اإلنس يعبدون ناساً من اجلن      
الطربي ذلك عن بعض العرب ، وذا تزول الغرابة اليت يدعيها بعضهم يف إطالق لفظ الناس على اجلن ، واهللا                    

  .علم أ


